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Godkännande av planprogram för centrala Bro 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att förslaget till detaljplaneprogram för centrala Bro godkänns. 

2. Att samrådsredogörelsen tillhörande detaljplaneprogram för centrala 

Bro godkänns. 

Sammanfattning 

Ett planprogram för Centrala Bro gick ut på samråd under december 2021 och 

januari 2022. Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett 

hållbart Upplands-Bro, kommunen som ger plats”. Tidigare arbeten som har 

genomförts är FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av 

kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Från dessa dokument tydliggörs 

den strategiska inriktningen att gå från en förortskänsla till en sammanhållen 

tätort med småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar planprogrammet ut 

flera viktiga ställningstaganden samtidigt som öppenhet och flexibilitet 

eftersträvas. Detta för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt arbete bland 

invånare, intressenter, befintligt och framtida näringsliv, civilsamhälle och 

föreningsliv.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 22 april 2022 

 Beslut om samråd, KS §138, den 27 oktober 2021 

 Beslut att ta fram planprogram för centrala Bro, SBU § 61, den 2 

december 2020 

Barnperspektiv 

Många av de förslag som presenteras i planprogrammet syftar till att skapa 

tydligare och tryggare stråk, något som kommer gynna barn- och unga som i 

hög utsträckning är hänvisade till gång, cykel och kollektivtrafik.  

I Bro centrum finns idag ett antal verksamheter riktade till barn- och 

ungdomar. Det pågår vid tidpunkten för upprättandet av denna tjänsteskrivelse 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-04-22 KS 22/0288 

 
 

ett detaljplanearbete där som möjliggör för Broskolan att flytta till Bros östra 

del, vid Finnstarondellen.    

I kommande planering är det viktigt att ta fasta på att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för barn- och unga.  

 

 

Thomas Lenell   

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Planprogram för centrala Bro, den 12 maj 2022 

2. Samrådsredogörelse planprogram del 1, den 4 maj 2022 

3. Undersökning av betydande miljöpåverkan, den 3 december 2021 
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Planprogram 
för centrala Bro 
Framtidens hållbara småstad
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Bro ska utvecklas från en tätort med 
förortskaraktär till en trivsam plats 
med småstadskänsla. Små stads miljön 
i framtida centrala Bro upplevs som en 
trygg, triv sam, levande och tillgänglig 
plats. Där närheten till Mälaren och 
omgivande landsbygd tas tillvara och 
utvecklas. Den fysiska och sociala sam
man kopplingen har ökat, såväl inom 
området som till resten av kommunen. 
I centrala Bro och framförallt Bro 
Torg samt stationsområdet, finns en 
hög tillgänglighet till offentlig och 
kommersiell service. Småstads

miljön och livet i Bro speglar områdets 
befintliga värden och historiska 
karaktär samt dess mångfald och 
lokala identitet.
Vi utvecklar Bro till en modern  
små stad genom att förtäta centralt 
och längs Enköpingsvägen med  
be bygg else av småstadskaraktär.  
Vi knyter ihop de centrala delarna av  
Bro med stationen och Bro Mälarstad 
söder om järnvägen genom att 
utveckla stråket från Bro Torg längs 
med  Köpmanvägen och stationen.

Innehåll

Vision centrala Bro   …………………………………………… 2
Inledning   ………………………………………………………………………  3
Programförslag och
framtida utveckling   ………………………………………… 6
Planområdets förutsättningar 
och avgränsningar  ………………………………………………  16
Bros historia och Bro idag  …………………………  24
Översiktliga konsekvenser 
av planprogrammet  ………………………………………… 26

Vision Centrala Bro

Definition av begreppet småstad
Småstaden är en sammanhållen  
och trygg plats där handel och 
arbets platser integreras med 
bostads områden, mötesplatser och 
rekrea tions ytor. Småstaden har torg 
och stads gata för handel och nöjen. 
Små staden består av småskalig, 

vacker bebygg else med enhetligt 
harmo ni se rande färgsättning. 
Beslutsvägarna i små staden är korta 
och transparenta. Småstaden präglas 
av tillit till det offentliga och tillit 
människor emellan. 

Planprogram för centrala Bro utgår från  kommunens 
vision ”Ett hållbart Upplands-Bro, kommunen som ger 
plats” och det arbete som genomförts med FÖP Bro 
samt de projektdirektiv som beslutats av kommun-
styrelsen för projektet Omdaning Bro. Den strate-
giska inriktningen är tydlig – att gå från en tätort 
med förortskänsla till en sammanhållen stad med 
småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar 
planprogrammet ut flera viktiga ställningstaganden 
samtidigt som öppenhet och flexibilitet eftersträvas. 
Detta för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt 
arbete bland invånare, intressenter, befintligt och 
framtida näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv. 
Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme 
ges för ett aktivt fritidsliv, ett hållbart liv och hälsa, 
lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i 
boende, tillgänglighet till natur och rekreation samt ett 
varierat utbud av kommersiell service och möjlighet 
till arbete. Upplands-Bro kommun och tätorten Bro 
har en stark tillväxt med en prognostiserad befolk-
ningstillväxt om ungefär 2% per år.

Plandirektiv
Det finns en tydlig strategisk inriktning att omdana de 
centrala delarna av Bro, dels för att skapa  utrymme för 
tillväxt, dels för att överbrygga de fysiska  barriärer 
som är ett resultat av tidigare planeringsideal och även 
vända utvecklingen i området. Direktiven är tydliga;

•  Att binda samman Bro till en levande och trygg 
plats med småstadskänsla.

•  Att överbrygga fysiska barriärer såsom 
Enköpingsvägen genom omvandling med 
inriktning småstadsgata med kantstensparkering 
och utrymme för fotgängare och cyklister, samt 
förtätning med ny bebyggelse längs med vägen.

•  Utveckla Köpmanvägen till ett levande stråk som 
binder samman Bro Station med Bro Torg och i 
förlängningen med nya bostadsområden söder 
om järnvägen.

•  Att utveckla och binda samman olika stråk 
genom att skapa fler och tydliga kopplingar 
mellan Bros olika delar. 

•  Integrera flera olika funktioner i stadsrummet 
såsom; aktiva mötesplatser, blandade boende-
former, kommersiella lokaler, handel/service, 
arbetsplatser och integrerat gaturum för såväl 
fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafik.

Programmets syfte
Syftet med planprogrammet är att tydlig göra  strategisk 
viljeinriktning för kommande detalj planearbete och
därmed ta strategiska styrdokument såsom ÖP (2010),
FÖP Bro (granskning) samt PM Projektdirektiv 
Omdaning Bro (KS 21/0226) ytterligare ett steg 
 närmare ett genomförande. Det är därför av största 
vikt att planprogrammet i ett tidigt skede möjliggör 
potentialen att bredda kommunens beslutsunderlag 
genom delaktighet där intressenters och  berörda 
parters erfarenheter och synpunkter till vara tas. 
Intressenter ska ges möjlighet till både  insyn och 
påverkan. Vid arbetet med programmet ska  samråd 
genomföras i linje med det delaktighets arbete som 
pågår inom kommunen, samt följa de regler som  gäller 
för detaljplanearbete enligt Plan- och Bygglagen. 

Inledning 

Jag föreställer mig att 
det i Bro om 10 år finns 
fler parker, fler butiker 
och större centrum.
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Stjärnparken i centrala Bro.

Centrala Bro genomgår en omdaning för att möta 
framtiden, men utan att för den skull förlora sin lokala 
prägel, historia, unika identitet och stora natur- och 
kulturvärden. Omdaningen omfattar dels fysisk plane-
ring såsom beskrivs i planprogrammet men även 
av sociala aspekter där delaktighet och samhällets 
samlade förmåga att delta i och driva utveckling är 
grunden för en framgångsrik omdaning.

Delaktighet som metod och 
verktyg för utveckling
För att stärka social hållbarhet krävs det att delaktig-
het genomsyrar utvecklingen av centrala Bro. När 
invånare och andra intressenter deltar i utvecklingen 
möjliggörs en mångfald av perspektiv. Delaktighet 
skapar även en större acceptans för åtgärder och ökar 
tilliten hos invånarna. 

För att systematiskt arbeta med delaktighet utifrån 
Bros unika förutsättningar drivs metodutveckling 
inom samhällsplaneringens samtliga områden. 
Inriktningen är att genom att vidareutveckla, anpassa 
lokalt och även pröva olika verktyg för delaktighet 
skapa möjligheter för forskningssamarbeten samt 
följeforskning. 

Arbetet med metodutveckling är centralt för att nå 
ett socialt hållbart samhälle, det vill säga ett samhälle 
karaktäriserat av sammanhållning, högt samhälls-
engagemang, tillit till såväl samhället som mellan 
medmänniskor och därmed en stärkt och utvecklad 
kollektiv förmåga.

Trygghet
Finnsta i Bro är sedan 2014–2015 klassat som ett utsatt 
områden genom polisens Nationella operativa avdel-
ningens lista (NOA). Miljön präglas till viss del av livs-
kvalitetsbrott i kombination med narkotikaförsäljning 
och oroligt beteende. En upplevd ökning av ungdomar 
som värvas till destruktiva miljöer och grupperingar av 
invånare koncentrerat till ytor med visst insynsskydd 
har även identifierats. En gemensam nämnare för dessa 
ytor är att de vanligtvis inte beträds av andra invånare 
då de upplever en oro att passera vissa platser.

Bro kan idag uppfattas som slitet då markområden 
och markutrustning i området genom åren utsatts 
för skadegörelse samt slitage. Platsen förmedlar även 
ett negativt första intryck av Bro centrum och en 

fysisk barriär i form av Enköpingsvägen som delar 
upp tätorten i två olika delar och därmed bidrar till 
segregation.   

Utvecklingen av centrala Bro ska leda till följande mål: 

•  Ett tillgängligt och levande centrum och en 
mötesplats som välkomnar alla målgrupper och 
som genomsyras av gemenskap. 

•  En attraktiv och aktiv utemiljö där invånare 
kan vistas alla dygnets timmar utan att uppleva 
otrygghet, rädsla eller utsatthet.

Barnrättsperspektiv
Genom att utveckla centrala Bro till en småstad  präglad 
av gemenskap skapas goda förutsättningar för en ökad 
attraktivitet och trygghet. En socialt hållbar utveckling 
av området gynnar barnens nuvarande och framtida 
förutsättningar till ett hållbart liv och hälsa.

När jag hör begreppet 
småstad tänker jag på  
en plats som ska vara  
tillgänglig för alla.

En samlingsplats för mig 
är att kunna röra sig fritt 
utan att behöva känna 
mig otrygg.

Barn är brukare av det fysiska rummet likt alla  andra 
samhällsmedlemmar, men det finns ibland en risk att 
barnperspektivet blir mindre synligt i planeringen 
och utformningen av våra allmänna platser. Vi ska 
därför se till barnens särskilda behov och önske mål i 
utvecklingen av Bro och skapa ytor som är  fokuserade 
på barns lek. När barnen trivs och vill vara med i det 
offentliga rummet har vi goda förut sättningar för att 
centrala Bro ska vara en trivsam och trygg plats för alla.

Utvecklingen av centrala Bro ska leda till följande mål: 

•  En god miljö för barnen säkras under såväl 
dagtid, dvs i samband med skola, förskola och 
fritidsverksamhet, samt vid fritidsaktiviteter 
utanför skoltid såsom föreningsliv, idrott samt 
att möta vänner under eftermiddagar, kvällar 
och helger.

•  Barn har tillgång till park- och lekytor som är 
väl integrerade i bostadsbebyggelsen och som 
kan nås av barnen via trygga och säkra gång- 
och cykelvägar.

Det jag tycker om med Bro 
är Stjärnparken  eftersom 
det finns ytor att leka med 
 kompisar och spela fotboll.
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Programförslag och framtida utveckling
Bro ska utvecklas till en levande småstad karatäriserad 
av gemenskap, en plats att mötas och verka på. För att 
uppnå detta krävs planförutsättningar som tar både 
fysiska och sociala aspekter i beaktande. Det handlar 
om att skapa aktiva mötesplatser, att möjliggöra kopp-
lingar som sammanbinder Bros olika  delar. Det handlar 
även om att under samhällsbyggnadsprocessen och i 
bred dialog med aktörer och intressenter hitta hållbara 
lösningar för bebyggelse och infrastruktur som präglas 
av småskalighet och småstadskaraktär. Därför är det av 
största vikt att skapa förutsättningar för flexibilitet och 
dialog men samtidigt inte tappa strategisk inriktning 
eller helhetsperspektiv.

Några vägledande principer i fortsatt detalj plan arbete 
är därför viktiga att ta fasta på:

•  Förtätning görs i befintliga miljöer.

•  Planeringsinriktningen går från funktions-
separerat till integrerat stadsrum.

• En variation av upplåtelse- och boendeformer 
eftersträvas.

•  Gestaltningen är småskalig och stadsmässig, där 
offentligt, privat och halvprivat möts.

•  Fysiska barriärer byggs bort och varsamhet i 
gestaltning sker där olika planeringsideal möts. 
Det handlar om att skapa gestaltningsmässiga 
och funktionella övergångar mellan det nya och 
det gamla. Samt att fortsatt utveckla Bro mot en 
småstad med småskalig och vacker bebyggelse.

•  Arbetsplatser och kommersiell service är 
integrerade inslag i stadslivet och därmed en  
del i kommande detaljplanering.

•  Plats och rum skapas i offentliga miljöer där 
invånare med olika behov, intressen och 
bakgrund kan mötas.

•  Stråk och kopplingar i småstaden utformas på 
ett sådant sätt att de uppmuntrar rörelse och 
möjliggör fler möten mellan människor.

•  Platser som kan uppfattas som ”baksidor” eller 
otrygga aktiveras, programmeras och integreras 
med befintlig och kommande bebyggelse 
genom stråk och mötesplatser.

•  Inriktning att stärka och tydliggöra kopplingar 
mellan natur och bebyggelse för att ta tillvara 

befintliga värden samt att tillgängliggöra närhet 
till natur såväl som bebyggelse och service, 
oaktat var invånare i Bro verkar och bor.

Fördjupade utredningar  
i samband med  
detaljplanearbete
•  Fördjupat gestaltningsarbete

•  Geotekniska förutsättningar

•  Dagvattenhanteringens utformning

•  Placering av tekniska försörjningssystem

•  Bullerstudier

• Avgränsningar mot befintliga natur- och 
 kulturmiljövärden

•  Trafikanalyser

•  Parkeringsutredning

•  Utredning busstrafik i befintligt och  omgestaltat 
gatunät

•  Riskanalys tung trafik

•  Gång- och cykelanalys

•  Segregationsanalys

•  Handelsutredning

•  Volymutredning

•  Skyfallsutredning och översvämningsrisker

•  Förorenade områden 

Jag föreställer mig Bro 
om 10 år att orten  växer 
med fler byggnader,  
samtidigt som man 
 behåller den fina  
 naturen runtomkring.

En integrerad  
samhällsbyggnadsprocess
För att underlätta utvecklingen av centrala Bro 
och inte tappa kraft, riktning och genomförande - 
förmåga i kommande detaljplanearbete har en 
samhälls byggnadsprocess beslutats av kommun-
styrelsen i Upplands-Bro. Utvecklingen i Bro är 
omfattade och komplexiteten stor ur ekonomiska, 
fysiska och sociala aspekter samt ur perspektivet mark-
förhållanden. Bedömningen är att flexibilitet och 
löpande konsekvensanalyser är av största vikt i fort-
satt arbete. Enligt kommunstyrelsens beslut innebär 
processen att uppstart av flera detaljplaner hanteras 
parallellt samt att frågor rörande gestaltning, volymer, 
genomförbarhet, bedömning av risker m m hanteras 
utifrån ett helhetsperspektiv. Detta för att säkerställa 
kommunens inriktning bland samtliga intressenter, 
såväl invånare som exploatörer och näringsidkare. 

Utvecklingen i centrala Bro utgår från tre priorite rade  
områden; BRO TORG, ENKÖPINGSVÄGEN och KÖPMAN
VÄGEN med start Bro Torg. Prioritering inom och 
mellan områdena görs löpande. Detaljplanearbetet 
anpassas efter den rådighet som kommunen och dess 
bolag har över aktuella markområden.

Detaljplanearbetet föreslås ske i olika etapper.

Bro Torg
Enköpingsvägen

Enköpingsvägen

Köpmanvägen
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Bro Torg
Bro Torg utvecklas till en central, trygg och given 
mötesplats för alla Brobor där olika boendeformer, 
kommersiell service, kultur och arbetsplatser möts och 
skapar rörelse och aktivitet under dygnets alla timmar. 
Utvecklingen kring Bro Torg möter Köpmanvägen 
vid Brorondellen som omgestaltas till en  traditionell 
och småstadsmässig fyrvägskorsning. Tyngdpunkten 
rörande kommersiell service och handel förskjuts 
söderut för att möta utvecklingen av Köpmanvägen. 
Bebyggelsen i området är vacker och utvecklas små-
skaligt och harmoniskt i övergången mellan befintliga 
byggnader samt i relation till nya. Detta avser såväl 
skala som gestaltning. Bro Torg utvecklas till Bros 
hjärta, det vill säga en central plats för människor att 
mötas. Befintliga byggnader såsom Broskolan utveck-
las och omvandlas med inriktning att öka dagbefolk-
ningen i området genom till exempel tillkomsten av 
nya arbetsplatser.

1

2

Bro Torg med vypunkter.. 

1

2

1

1

2

1
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Enköpingsvägen
Enköpingsvägen omdanas från karaktären genom-
fartsled till ett småstadsmässigt huvudstråk med för-
tätning längs med vägen.  Enköpingsvägen blir en 
småstadsgata med nya kopplingar som binder samman 
Bros olika delar och på så sätt utvecklar rörligheten i 
området och därmed stärker sammanhållningen och 
smås tadskänslan. Detta bör ske med hjälp av förtät-
ning med bebyggelse av småstadstyp och medveten 
gestaltning av gaturummet. Förtätningen ska möjlig-
göra både fler bostäder och fler lokaler för verksam-
heter. Fler trafikslag ges utrymme och det skapas fler 
säkra övergångar för fotgängare. Förtätning ska inte 
begränsa framkomlighet för till exempel busstrafik.

1

1

2

1

2

2 2

1

Enköpingsvägen med vypunkter.. 
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Köpmanvägen
Köpmanvägen utvecklas till ett levande stråk som 
knyter ihop Bro Torg med stationsområdet. Detta 
med hjälp av gestaltning samt genom att skapa mål-
punkter samt mötesplatser och plats för aktiviteter 
längs med stråket. Vid utveckling av ny bebyggelse 
längs med Köpmanvägen är det viktigt att även denna 
får en gestaltning som för tankarna till småstad och 
harmoniserar med befintlig omgivande bebyggelse. 
Köpmanvägen som stråk ska ha utrymme för blandade 
trafikslag samt för småskaliga kommersiella verksam-
heter. Köpmanvägen ska utvecklas till ett livskraftigt 
stråk. Här är temporära aktiviteter, trygghetsarbete 
och rekreationella möjligheter viktiga inslag. Dessa 
aspekter lyfts därför in tidigt i utvecklingsarbetet för 
att arbeta med faktisk förändring under processen, 
dvs på kort och lång sikt. I utvecklingsfasen tas redan 
med beaktande av framtida driftkostnader.

Köpmanvägen med vypunkt.. 
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Näringsliv
Upplands-Bro kommun ska vara en trygg, trivsam 
och attraktiv kommun att arbeta, bo och vistas i. 
Därför ska planprogrammets inriktning skapa för-
utsättningar för bättre villkor genom ökad valfrihet, 
höja kvaliteten i välfärden och skapa en företagar-
vänlig miljö. Näringslivsperspektivet är därför en 
integrerad del i all fysisk planering och lyfts tidigt in 
i fortsatt detaljeplanearbete med de tre prioriterade  
område na; Bro Torg, Enköpingsvägen samt Köpman- 
  vägen.

Ett hållbart näringslivs arbete genererar tillväxt och 
skapar utrymme för välfärd, ökat välstånd och livs-
kvalitet. Det ger möjlighet till egenförsörjning och 
att nå drömmar, stora som små. Med fler växande 
företag kan kommunen erbjuda ett ökat utbud av 
välfärdstjänster. Ett integrerat och strategiskt arbete 
där näringslivsaspekter, sociala aspekter och fysisk 
planering ingår i ett tidigt skede är en förutsättning för 
att skapa framtidens småstad. Målet är ett  diversifierat 
näringsliv, det vill säga näringslivet i Bro ska vara 
mångsidigt och variera geografiskt, med olika typer 
av företag och storlek. I Upplands-Bro kommun ska 
arbetstillfällena på sikt vara fler än antalet invånare. 
Detta utgör en  central del i utvecklingen av Bro och 
den hållbara småstaden.

Strategisk inriktning  
på näringslivet
Företag ska se kommunen och Bro som en attraktiv 
plats att etablera sig på där man som företagare ges 
möjligheter att växa. Genom ett gott företagsklimat 
kan nya arbetstillfällen erbjudas och livskvalitet  skapas 
för Brobor.

För vidare planarbete rörande utvecklingen av centrala 
Bro och särskilt knutet till Bro Torg samt stations-
området tas näringslivsarbetets inriktning i  beaktande. 
I fortsatt planarbete ska ökade möjligheter till arbets-
platser och därmed dagbefolkning i centrala Bro 
säkerställas samt övrig kommersiell service för ett 
levande Bro.

God service och 
 myndighetsutövning
Upplands-Bro kommun ska erbjuda en effek tiv, till-
gänglig och rättssäker myndighetsutövning. Det är 
en del av den framtida småstaden. Servicenivån ska 
vara hög, med ett tydligt invånarfokus. Arbetet med 
att tillgängliggöra information samt förenkla och 
effekti visera företagens kontakter med kommunen 
är centralt för att nå kommunens mål.

I småstaden Bro finns en hög tillgänglighet till 
offentlig och kommersiell service. Kommunens och 
bostadsbolagens olika verksamheter finns etablerade 
kring Bro Torg, invånarnas upplevda delaktighet, 

tjänsternas närhet och den goda dialogen utmärker 
kvaliteten i bolagens och kommunens tjänster. Kring 
Brohuset utvecklas ett nav av servicekontorskaraktär 
där invånarna kan få stöd i samtliga frågor kopplat 
till välfärdsuppdraget på ett och samma ställe. God 
kommunikation, hög delaktighet och god service 
ökar tilliten och stärker demokratin. 

Näringsliv och arbetstillfällen 
i småstaden Bro
I framtiden har Bros attraktivitet bland invånare, 
besökare, verksamheter och företag ökat. En variation 
av näringslivsaktörer väljer att investera, bygga eller 
etablera verksamheter i området och  närheten till 
arbetsplatser ökar därmed. Kring Bro Torg finns ett 
varierat utbud av  restauranger, bagerier och caféer. 
Samhälls nära tjänster, närservice och olika närings-
verksamheter samsas kring torget och kring stråken 
som leder till torget. Dessa innehåller olika funktioner, 
binder samman och stärker känslan av en hållbar 
småstad.

I Bro är föreningslivet starkt och med flera offentliga 
verksamheter och arbetsplatser ökar vuxennärvaro 
och köpkraften. Detta stärker såväl positiv social 
 kontroll som tryggheten i samhället.

I småstaden Bro finns möjligheter till yrkeshög skole-
utbildningar genom nya etableringar inom utbild-
ningsområdet. Invånare som genom studier och arbete 
stärker sin etablering i samhället bor i högre grad kvar 
i området, samtidigt som inflyttning av personer och 

hushåll från andra platser ökar. I området har medel-
inkomsten ökat samt förvärvsfrekvensen. Antalet 
besökare från andra områden som tar del av utbudet 
av handel, service och upplevelser har ökat.

Natur och rekreation
Med närhet till natur och grönområden finns idag 
rekreationella värden nära till hands i Bro. Likaså 
finns andra värden såsom en idrottsplats, bibliotek, 
badhus och den nyligen anlagda Stjärnparken, samt 
flertalet grusplaner och mindre grönytor. 

I utvecklingen av centrala Bro ska  befintliga värden, 
såsom koppling till Mälaren och andra naturvärden 
tillgängliggöras och lyftas fram. Det behöver även 
utvecklas platser att mötas på, exempelvis paviljong 
med regn- och snöskydd, belysning och en upp-
levelsestig som binder samman olika delar av Bro 
med definierade målpunkter och aktiviteter knutna 
till desamma. Bro IP som ansluter till upplevelsestigen 
utvecklas till en mötesplats för alla.

Utvecklingen av centrala Bro ska leda till: 

•  Mötesplatser med ett brett och varierat innehåll 
som är relevant och attraktivt för alla Brobor 
och besökare.

•  Trygga och attraktiva fysiska kopplingar till 
omgivande naturområden. I Bro är småstaden 
nära likväl som kontakten till vatten och 
omgivande landsbygd.

Tekniska lösningar
Dagvatten

Hållbar dagvattenhantering och lokalt omhänder-
tagande av dagvatten eftersträvas, t  ex genom, trög 
avledning, ytlig avrinning, avledning av dagvatten 
från hårdgjorda ytor och tak till grönytor eller till 
andra ytor med genomsläpplig beläggning. 

Vatten och avlopp

Området för planprogrammet är sedan  tidigare för-
sedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, 
ingen förändring av detta avses i planförslaget.

Värme

Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts 
fjärrvärmenät.

El, tele, bredband

Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med 
tele och bredband i samma utsträckning som  resten 
av tätorten. Hållbara lösningar för elförsörjning, 
 exempel vis solceller på tak i söderläge, uppmuntras. 

Avfall

Avfallsutrymmen ska dimensioneras så att så kallad 
fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som 
uppkommer inom planområdet. Sophantering ska 
lösas inom respektive detaljplan.

Sätrabäcken 
rensas

Planen vid Härnevi-
skolan rustas upp 

Bro IP utvecklas 
som målpunkt
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Utdrag ur kommunkartan som visar kommunalt .ägd mark.

Hela utbredningen av det föreslagna programområdet.

Kommunfastigheter

Upplands-Brohus

Fastighet förvärvad 
av Upplands-Bro

Tomträtter

Upplands-Bro

Framtidens hållbara småstad
Småstaden har framtiden för sig. Med en växande 
urbanisering och Bros läge i en storstadsregion med 
stora natur- och kulturvärden finns goda förutsätt-
ningar att utveckla Bro till en levande plats med goda 
livsmöjligheter där människor ges utrymme att bo 
och verka. 

För att utveckla en plats som håller över tid, med 
ständiga förändringar i omvärlden, tar Upplands-
Bro kommun utgångspunkt i Agenda 2030 och dess 
mål. Hållbarhet är därmed styrande och centralt i all 
samhällsutveckling.

Planprogrammet utgår därför från social, eko nomisk 
och ekologisk hållbarhet genom att tematiskt  definiera 
och geografiskt föreslå  viktiga funktioner som aktiva 
mötesplatser, förtätning i befintliga  miljöer, ta tillvara 
och utveckla platser med naturvärden och rekrea-
tionella möjligheter, skapa utrymme och förut-
sättningar för klimatneutrala transport alternativ 
samt skapa  förutsättningar för att definiera  framtida 
exploaterings möjligheter med inriktning god sam-
hälls ekonomisk hållbarhet.

Markägoförhållanden
Marken i området ägs av kommunen eller  kommunens 
bolag, av fastighetsbolaget Hembla samt av privata 
markägare.

Planområdets förutsättningar och avgränsningar
Programområdets  
avgränsning
Området för programarbetet består av tre samman-
hängande delar. Den första omfattar Enköpingsvägen 
från Råbyrondellen till Finnsta rondellen och de 
fastigheter som ligger norr och söder om vägen i 
denna sträckning. Den andra delen vid Bro centrum 
sträcker sig genom området norrut och avgränsas 
av  Råbyområdet till väster, parken som ligger norr 
om centrum och österut i gränsen  mellan centrum 
och Finnstaområdet. Det tredje delområdet är 
Köpmanvägen ner till Prästvägen och de fastigheter 
som ligger öster och väster om denna. Den exakta 
gränsdragningen kan komma att justeras i kommande 
detaljplanering.
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Dessa detaljplaner gäller i dag i Bro.

Gällande planer och 
 inriktning för fortsatt 
 detaljplanearbete
I programområdet gäller i dagsläget följande pla ner, 
från väster till öster: 0203, 6901, 6803, 9301, 8302, 
7101, 9601, 0208. 

Styrande dokument  
och planförutsättningar
Dessa dokument är förutsättningar för  program - 
 förslaget och kommande detaljplanearbete. 

•  Översiktsplan 2010.

•  FÖP Bro, under granskning och ej beslutad vid 
planprogrammets färdigställande.

•  Mål och budget 2022.

•  Markstrategi tätort Bro.

•  Utvecklingsprogram Stationsområdet.

•  Omdaning Bro: Projektdirektiv, beslutade av KS 
14 april 2021.

•  Spacesyntax analys i samband med förstudie 
Brostationsområdet.

Översiktsplan
Den kommunövergripande översiktsplanen för 
Upplands-Bro kommun, ÖP 2010 antogs av kommun-
fullmäktige i december 2011.

Översiktsplanen är utformad för att möjliggöra en 
hållbar samhällsutveckling samtidigt som kommunen 
ges möjlighet till expansion. Översiktsplanen syftar 
till att stödja Upplands-Bro som tillväxtkommun och 
blickar cirka 20-30 år framåt i tiden. Planberedskap ska 
finnas för en befolkning på omkring 35 000 invånare i 
kommunen år 2024. Kommunen planerar därmed med 
god marginal för att bidra till den fortsatta be byggelse-
utveckling som behövs enligt Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen – RUFS 2010.

Övergripande planeringsinriktning är enligt över   sikts  - 
planen: 

•  Säkra kommunens tillväxt och långsiktigt 
hållbara utveckling i ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt avseende.

•  Möjliggöra utbyggnad av transportsystem och 
bebyggelsestruktur som stimulerar hållbar 
tillväxt i en storstadsregion.

•  Principen ska vara att all exploatering ska bära 
sina egna kostnader i form av grönstruktur, 
vägar, VA-ledningar och annan infrastruktur.

•  Värna och vidareutveckla historiska värden, 
kulturell särart och unika natur- och 
miljökvaliteter.

FÖP Bro 2040
Under vintern 2018 gav kommunstyrelsen samhälls-
bygg nadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Bro. I uppdraget ingår att särskilt 
belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett för-
ändrat klimat och trafikens brister och behov. Utöver 
dessa teman förhåller sig planen också särskilt till FNs 
globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till 
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro tätort. Den 
26 maj 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om 
att skicka ut den för djupade översiktsplanen för Bro 
(FÖP Bro 2040) på granskning. Granskningsperioden 
pågick 7 juni – 30 september 2021.

FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i  tätorten 
och förtydligar förutsättningarna och inriktningen 
på den fysiska planeringen i Bro på lång sikt. Planen 
visar kommunens mark- och vattenanvändning fram 
till 2040 med utblick mot 2050. FÖP Bro ska under-
lätta för kommande processer som detaljplanering, 
bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska 
vara vägledande för exploatörer och andra som har ett 
intresse av att delta i kommunens utveckling. Planen 
ska också ge stöd för kommunens egna prioriteringar 
i arbetet för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt hållbart samhälle.

Horisontåret för planen är 2040 med utblick mot 
2050. Den rumsliga avgränsningen är den antagna 
tätortsavgränsningen för Bro enligt FÖP 2016 med 
fyra förslag till ändringar.

FÖP Bro är en geografisk fördjupning och utgör alltså 
en ändring av ÖP 2010. FÖP Bro 2040 ersätter kapitel 
10 i ÖP 2010, ”Bro”. FÖP Bro innebär också föränd-
ringar i kapitlen om boende och  infrastruktur för 
de delar av Bro som ligger innanför tätortsgränsen.  
I övrigt fortsätter alla kapitel i ÖP 2010 och FÖP 2016 
att gälla som vanligt. Det innebär att vissa tema avsnitt, 
som exempelvis risk och säkerhet och teknisk för-
sörjning, inte beskrivs ingående i och med att ÖP 
2010:s riktlinjer fortfarande gäller. Däremot tas dessa 
aspekter upp i de fall där FÖP Bro föreslår något 
där det krävs särskild hänsyn eller där vi ser att det 
förekommer en målkonflikt.

FÖP Bro innehåller fem utvecklingsstrategier:

1

Centrala Bro ska utvecklas till  
en modern småstad

Vi utvecklar Bro till en modern småstad genom 
att förtäta centralt och längs Enköpingsvägen med 
 bebyggelse av småstadskaraktär. Vi knyter ihop de 
centrala delarna av Bro med stationen och Träd gårds-
staden söder om järnvägen genom att utveckla stråket 
från Bro Torg mot Köpmanvägen och stationen.

18 PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD 19



59 Godkännande av planprogram för centrala Bro - KS 22/0288-2 Godkännande av planprogram för centrala Bro : Planprogram centrala Bro

Ett socialt hållbart Bro är ett livskraftigt samhälle för alla..

2

Bro torg ska vara en trygg  
och levande  mötesplats 

Torget ska vara tryggt, välkomnande och tillgängligt 
för alla; kvinnor och män, flickor och pojkar, unga och 
gamla från alla delar av Bro. Förtätning och gestaltning 
av torget och aktivering av ytorna runt omkring ska bidra 
till en levande och trivsam mötesplats för alla. 

3

Broborna ska få närmare till Mälaren

Vi stärker kopplingen till Mälaren genom att för-
stärka gång- och cykelvägar, peka ut besöks mål vid 
vattnet för utveckling, och genom att bygga ihop 
tätorten hela vägen från Tegelhagen och Rättarboda 
till centrala Bro. 

4

Bro Station ska bli en knutpunkt  
och mötesplats som binder ihop  
norra och södra Bro med varandra

Bro Station ska utvecklas för att möta behoven hos en 
växande befolkning. Med gestaltning, fler funktioner 
och aktivering av allmänna platser ska stationen bli en 
mötesplats norr och söder om järnvägen.

5

Naturen och kulturen ska få ta plats i Bro

Vi sätter värde på naturen som finns i och runt 
omkring Bro. Vi uppmuntrar till  bebyggelse som 
harmonierar med kulturmiljö och bidrar positivt till 
både grön och blå infra struktur och ekosystemtjänster 
i kommunen..

Övergripande mål  
och budget
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur 
kommunen ska utvecklas mot 2035. Visionen lyder 
”Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger 
plats”. Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem 
som tar sin utgångspunkt i vad Upplands-Bro gör för 
bättre service och nytta för invånarna.

Vilka effekter och vilka långsiktiga  resultat som 
ska uppnås beskrivs i kommunens övergripande 
mål. Dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter 
 invånarnas förväntan på kvalitet och service och där 
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom-
syrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

Upplands-Bro har sex övergripande mål som beskriver 
effekter och resultat som ska uppnås. 

Målen är:

•  STÄRKA DEMOKRATIN – invånare är involverade 
och engagerade i frågor som berör dem själva 
och samhället i stort. 

•  MENINGSFULLT ÅLDRANDE – livskvalitet och 
känslan av meningsfullhet hos våra äldre 
invånare är god. 

•  LUSTFYLLT LÄRANDE – i Upplands-Bro skapas 
lust till lärande och utveckling för dagens och 
morgondagens invånare.

•  HÅLLBAR HÄLSA OCH LIV – invånare i Upplands-
Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och 
känner trygghet i vardagen. 

•  HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE – Upplands-
Bros befolkning växer med 2 % varje år och 
samhällets utveckling tar tillvara kommunens 
unika plats. 

•  I Upplands-Bro finns FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
VALFRIHET OCH KONKURRENSNEUTRALITET.

Omdaning Bro
Våren 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om projekt - 
direktiv för Omdaning Bro. 

Utvecklingen inom ramen för Omdaning Bro ska 
karaktäriseras av faktisk och bestående förändring 
i den fysiska miljön och ta sig uttryck i ett levande 
Bro Torg, en utveckling av centrumfunktioner som 
binder samman utvecklingen runt stationsområdet 
med de centrala delarna av Bro, samt utveckling av 
bostäder och infrastruktur.

För att tydliggöra inriktningen i arbetet har social 
hållbarhet samt utveckling mot framtidens småstad 
överordnats som riktning och perspektiv i kommande 
fysisk planering och utvecklingsarbete. Detta innebär 
att fysisk planering och sociala aspekter integreras 
tidigt i processen och blir vägledande för arbetssätt 
och metodutveckling i projektet. Hållbarhet handlar 
i mångt och mycket om människors möjlighet att 
leva ett bra liv. Att ha ett arbete att gå till, bra skolor 
för barnen och en känsla av trygghet – ett samhälle 
att växa upp, leva och verka i. Ett hållbart samhälle. 
Omdaning Bro ska initiera, aktivera och engagera 
dess intressenter med detta som utgångspunkt och 
utveckla metoder för samverkan.

I framtidens hållbara småstad Bro står hög  tolerans, 
trygghet och människors lika värde i centrum. 
Människor känner tillit till samhällets institutioner 
och har förtroende för varandra. I småstaden Bro 
har många fler ett arbete att gå till och segregationen 
har minskat.
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Småstaden Bro har ett sammanhängande stråk från 
stationsområdet mot Bro Torg som präglas av mång-
fald i service och handel och centrumbildningen har 
utvecklats och sträcker sig längs de centrala stråken. 
Exempelvis har Köpmanvägen och Enköpingsvägen 
karaktären av småstadsgator snarare än en sträcka att 
passera eller en genomfartsled. Här kan man köra bil 
i låg fart, promenera eller låna en elcykel från den 
gemensamma cykelpoolen som finns tillgänglig för 
alla invånare och besökare via digitala verktyg. I små-
staden Bro har nya bostäder utvecklats, med  varierande 
upplåtelseformer som välkomnar människor i olika 
skeden av livet och som därmed har olika behov. 
Bro Torg är en livlig mötesplats med handel, service, 
bostäder, och arbetsplatser. Längs med Köpmanvägen 
möter man unga såväl som yrkesverksamma och äldre 
som rör sig mellan skola, arbete, station, bostad och 
fritidsaktiviteter.

Småstaden Bro är en plats där näringsliv och till-
komsten av arbetstillfällen är en integrerad och natur-
lig del i småstadslivet. I den trygga småstaden Bro 
samlas invånare och besökare kring nöjen, handel 
och service och alla uppskattar det lugna men ändå 
aktiva småstadslivet kombinerat med fantastisk  natur 
inpå knuten. I Bro finns det många olika miljöer som 
främjar samspel och möten. Både direkta möten med 
människor vi redan känner eller inte känner, men även 
indirekta möten, dvs att se andra och att själv synas. Bro 
har många bra mötesplatser där flera olika aktiviteter 
kan pågå sida vid sida, med eller utan interaktion. 
Miljöer som är flexibla och som kan möta upp många 
olika människors behov oavsett bakgrund, ålder eller 
intresse är också en del av Bro.
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I dagsläget är kopplingarna i gångstråken svaga i Bro. Med fler kopplingar mellan olika gångstråk ökar sammankopplingen.
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Beskrivning av framtida effekter  
av fler kopplingar till Enköpingsvägen:

”Kartan beskriver integrationen i gångnätet i Bro när 
Trädgårdsstaden är utbyggd och Enköpingsvägen är 
ombyggd till stadsgata i enlighet med  intentionerna 
i FÖP Bro 2040. Omvandlingen till stadsgata antas 
här innebära ökat antal korsningar tvärs Enköpings-
vägen samt gångbanor på båda sidorna av gatan. 
Omvandlingen av Enköpingsvägen får stor effekt, 
och stråket har potential som ett viktigt orienterande 
stråk i Bro. Trädgårdsstaden blir förhållandevis lite 
integrerat, framför allt på grund av få kopplingar över 
spåren till den välintegrerade delen i norr.”

Planprogrammet har tagit det arbete som genom-
förts rörande integration, rörlighet och möjligheten 
att binda samma Bros olika delar i beaktande. Detta 
ligger till grund för fortsatt planarbete.

Att binda samman Bro
På följande sidor visas en så kallad integrationsanalys. 
Denna är framtagen i samband med den Förstudie 
av Bro stationsområde som genomförts. I förstudie 
finns följande text:

Beskrivning av nuläget

”Integrationsanalysen fångar hur väl samman hängande 
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 gångstråken genom 
Råby och Finnsta. Köpmanvägen är också ett tydligt 
stråk mellan centrum och stationen.”
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Bros historia och Bro idag

Bros historia
Brobygden har sedan 400-talet haft en bofast befolk-
nin g och de många fornlämningarna vittnar om detta. 
Bro kyrka uppfördes under 1100-talet och vid den 
tiden var Upplands-Bro en strategisk centralbygd 
mellan Birka, Sigtuna och Uppsala. Sjövägen var 
den dominerande kommunikationsleden. Norr om 
Husby låg gårdar eller byar; Råby, Finnsta, Skällsta 
och Härnevi. Gårdarna i Husby blev under 1500-talet 
frälsegårdar under godset Brogård.

Järnvägen drogs fram 1876 söder om byn  Härnevi för 
i första hand malmtransporter mellan Bergslagen och 
Stockholm. I takt med att stationsläget vid Härnevi 
ökade i attraktionskraft flyttade samhället från läget 
vid kyrkan närmare stationen. I takt med att ång-
båtstrafiken förlorade i betydelse till förmån för 

järnvägen utvecklades Bro i läget mellan järnvägen 
och Enköpingsvägen till det nya navet för person- och 
godstransporter.

På 1950-talet började Bro att växa i ett betydligt snabbare 
tempo. Vid början av 1960-talet täckte Bro större delen 
av marken mellan järnvägen och Enköpingsvägen. 
Upplands-Bro kommun köpte marken öster om 
Enköpingsvägen som tillhörde gårdarna Råby och 
Finnsta och en omfattade utbyggnad genomfördes. 
Under åren 1968–1975 producerades 1900 lägen-
heter. En centrumanläggning uppfördes även nära 
Enköpingsvägen och centralt i samhället. 

Den massiva bebyggelseexpansionen följdes av en 
lång tid med vikande efterfrågan på bostäder och 
lokaler. Så sent som 1995 revs flerbostadshus i Bro. 
På senare tid har den  negativa situationen vänt, bland 
annat beroende på förlängningen av pendeltåget till 
Bro och Bålsta.

Bros karaktär och  
befintliga värden
Bro tätort karaktäriseras av järnvägssamhället från 
början av 1900-talet (Gamla Bro), 1960-talets miljon-
program (Råby och Finnsta) samt 1990-talet (Bro 
centrum). Gamla Bro präglas av låg bebyggelse om 1–3 
våningar, medan Råby och Finnsta består av lamellhus 
i 3 våningar. Bro Centrum har något högre bebyggelse 
om 3–5 våningar.  

I och i anslutning till Bro tätort finns idag parker, 
odlingsområden, jordbruksmark och skog.

Bro idag
Bros läge i regionen

Bro ligger i Upplands-Bro kommun som tillhör 
Stockholms län och ligger därmed i det kraftigt 
 växande Storstockholm, vid gränsen till Uppsala län. 
Samtidigt ligger kommunen mitt i Mälardalen, en av 
Sveriges mest expansiva storstadsregioner som har ett 
strate giskt läge både i Sverige och i Norden. Pulsådror 
genom kommunen är järnväg och motorväg i form av 
Mälarbanan och E18. Kommunens nordvästliga läge 
i Storstockholm innebär också närhet till Arlanda. 
Regionen är en  gemensam arbets- och bostadsmarknad 
och även handel samt service är i många delar  regional. 
Infrastrukturerna i form av kommunikations- och led-
ningsnät binder ihop kommunerna inom regionen. 

Det jag tycker om med 
Bro är omgivningen  
och naturen samt  
gemenskapen.

Stockholm tillsammans med Mälardalen håller på att 
utvecklas till en enda funktionell region. Från att ha legat 
perifert i Storstockholmsområdet ligger nu Upplands-
Bro i en central del av regionen.

Bro tätort

Precis som på många andra platser runt om i landet är 
Bro en produkt av dåtida konventionella planeringsidéer 
och ideal. Här finns 1970-talets funk tionalism, ”kyrkan 
mitt i byn”, villasamhällets framväxt runt kommunika-
tionsstråk och bilens givna plats i samhället längs större 
stråk. I Bro finns även ett tydligt lokalsamhälle med 
starka krafter på gott och ont. Området karaktäriseras 
idag av synliga (fysiska) och osynliga (socioekonomiska) 
barriärer. Med andra ord finns här socio ekonomiska 
och sociala utmaningar samt utmaningar i den fysiska 
miljön. Det pågår redan ett omfattande utvecklings-
arbete i Bro, vilket är fördelat på flera olika aktörer. 
Utvecklingen kring de centrala delarna av Bro har 
stort fokus på en trygg och säker utemiljö med insatser 
från lokala fastighetsägare, kommunen, näringsliv och 
Polismyndigheten och genom Omdaning Bro. Även på 
den södra sidan om järnvägen pågår utvecklingsarbete 
med de nya bostadsområdena Trädgårds staden och 
Tegelhagen.

Kommunal service

I Bro centrum finns Brohuset med bibliotek, simhall 
med upplevelsedel, sporthall, dagcentral för äldre 
samt Brohuset. I Brohuset finns gym, café, babysim 
och vattengymnastik.

Finnstaskolan, Härneviskolan och Råby skolan är så 
kallade F/5-skolor, dvs. har en organisation med för-
skoleklass och grundskola år 1–5 år. Broskolan har 
undervisning för årskurs 6–9. 

Upplands-Brogymnasiet ligger i Kungsängen och  
ca 4 km från Bro ligger Säbyholms Natur  bruks - 
 gymnasium.

Kommersiell service

I Bro centrum ligger bland annat mataffär, apotek, 
bankomat, blomsteraffär, optiker,  frisör, skrädderi, 
kemtvätt och restaurang. 

Längs stråket från centrum mot stationen finns mat-
affär, pizzeria, tobaksaffär, fotvård samt trafikskola.  
I Skällsta industriområde finns även handel.

Kommunikationer
Kollektivtrafik

Inom Bro tätort går busslinje 555 sträckan Kungsängens 
station - Bro(Finnsta) - Bro station – Råby - Skällsta 
industriområde och vice versa. Bussen är anpassad 
tidsmässigt efter pendeltåget till Stockholm. 

Från Bro station kan man ta buss till Ådö och Smidö. 
Buss 554 går i rusningstid direkt till Kista. 

Pendeltåget till Stockholms Central går i halvtimmes-
trafik och resan tar ca 30 minuter. Pendeltågsresan 
mellan Bro och Kungsängen tar ca 5 minuter. På natten 
går nattbussar mellan Stockholm-Kungsängen-Bro.

Efter att citybanan öppnades genomfördes Trafik-
verket en ÅVS-utredning som publicerades hösten 
2020. I ett avsnitt om fortsatta förslag och utred-
ningar lyftes behovet av tätare trafik väster om 
Kungsängen. Trafikverket och region Stockholm har 
inlett  processen för lösningar som innebär att pen-
deltågen kan gå i 15-minuterstrafik vid Bro station. 
Tätare turer och ökad befolkning i Bro innebär ökat 
nyttjande av  stationen och stationsområdet. 

I Bålsta (med pendeltåg ca 7 minuter) finns närmaste 
fjärrtågstation där tåg mellan Västerås och Stockholm 
stannar.

Biltrafik

Bro ligger vid E18 som är den primära förbindelsen 
och försörjningsnerven för Stockholmsregionens 
nordvästra sektor. Påfart på E18 sker vid Skällsta.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelförbindelse under järnvägen finns 
dels vid pendeltågsstationen, dels i områdets södra 
del. Cykelparkering finns vid stationen.

Trafikseparation

Bro tätort karaktäriseras delvis av lösningar enligt 
1960-talets normer om separation av  trafikslag. För 
invånarna innebär det begränsad framkomlighet i 
området. Trafikseparationen bidrar även till fysisk 
segregation  mellan olika områden i tätorten.

Bro station och stationshuset byggdes 1876. Bild tagen 1910-1917.
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Översiktliga konsekvenser av planprogrammet
Nedan redogörs översiktligt för de konsekvenser en 
exploatering av området kan medföra. Vid fortsatt 
detaljplanearbete görs fler utredningar för att visa hur 
negativa konsekvenser kan undvikas eller reduceras.

Ekologiska konsekvenser
Planområdet innehåller få naturvärden vilket medför 
att de negativa ekologiska konsekvenserna väntas 
vara låga.

Indirekt kan positiva ekologiska konsekvenser åstad-
kommas genom att skapa goda förut sättningar för en 
tätare stadsmiljö. På så sätt kan man stärka möjligheten 
att nå planområdet och dess verksamheter med gång-, 
cykel- eller kollektivtrafik och på så sätt möjliggöra 
ett hållbart resande till och från planområdet.

Det är också positivt ur ett ekologiskt perspektiv att 
använda befintlig infrastruktur, för att på så sätt spara 
både mark och resurser men ändå kunna erbjuda fler 
bostäder och lokaler för verksamheter. 

Sociala konsekvenser
En av ambitionerna med att få till en förändring av 
Bro är att öka variationen av utbud, arbetsplatser och 
olika upplåtelseformer på bostäder. En annan är att 
skapa bättre kopplingar mellan olika områden i Bro. 
I båda fallen är förhoppningen att bidra till att fler 
personer vistas och rör sig i de centrala delarna. Fler 
personer i rörelse ger bättre möjligheter för butiker 
och caféer att kunna gå runt och leder i sin tur till 
att fler personer uppehåller sig i de centrala delarna.

Det är viktigt att få till ett allsidigt utbud som lockar 
olika grupper. Känslan av trygghet i ett samhälle ökar 
där det finns många olika människor.

Ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av planprogrammets innehåll 
medför en rad kommunala ekonomiska åtaganden. 
Utbyggnaden förutsätter investeringar i infrastruktur 
som av gator, dagvatten och parker. Driftkostnaderna 
för dessa anläggningar bedöms dock inte öka med 
hänsyn tagen till att ytorna redan idag är ianspråk-
tagna samt att gatubredder minskas.

Trygghet för mig är att 
gatorna är upplysta och 
att det finns människor 
ute i alla åldrar, även sent 
på kvällarna.
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Existerande skolkapacitet räcker, även med det till-
skott av bostäder som planeras. Däremot bedömer 
kommunen att en ny förskola behövs.Förskolan och 
dess finansiering kan utföras i såväl kommunal som 
privat regi.

Planarbetet finansieras med planavgifter avseende 
externa fastighetsägares del av planarbetet som 
 genererar en utveckling med nya byggrätter.

En bedömning av exploateringsekonomin behöver 
göras i planarbetet då planprogrammet inte har den 
detaljeringsgrad som möjliggör en säker bedömning. 
Vid en utbyggnad med låg bebyggelse med små-
stadskaraktär, enligt planprogrammets inriktning, 
för det med sig utmaningar avseende investeringar 
mot intäkter för byggrätter. 

Längs Enköpingsvägen görs en bedömning om 
 utmaning att skapa en ekonomisk effektivitet i nya 
parkeringslösningar då nuvarande markparkering 
delvis bebyggs med bostäder.

Köpmanvägen är idag delvis bebyggd med gles små-
husbebyggelse. Köpmanvägen ska utvecklas till ett 
levande stråk som binder samman Bro Torg och 
Bro Station karaktäriserad av låg bebyggelse med 
inriktning stadsradhus, småhus och låga flerbostads-
hus. Köpmanvägen byggs även om för att möjlig-
göra  blandade trafikslag. För att åstadkomma önskad 
utveckling krävs förutom investeringar i vägen förvärv 
av fastigheter med småhus med stora tomter. Nya 
tomter med byggrätter bedöms inte väga upp mot 

kostnaderna för exploateringskostnader och fastighets-
förvärv utan bedöms ge ett underskott som behöver 
täckas av de andra områdena inom planprogrammet.

För de verksamheter som finns i området idag och i 
framtiden ges positiva ekonomiska konsekvenser med 
ambitionen om att få fler personer i rörelse. Då detta 
ger bättre förutsättningar för livskraftiga verksamheter 
såsom butiker och andra kommersiella lokaler.
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telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen

besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se

Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och  
är en  växande kommun, både när det gäller invånare och 

 före tags etableringar. Kommunen ligger vid Mälaren, unge fär  
två mil nordväst om Stockholm och pendel tåget tar ungefär  

25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter, 
Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd.

Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta  
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller 
 besöker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet  

till grönområden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och 
goda möjligheter för företag att växa och anställa. 
En modern kommun, som fokuserar på det viktiga.
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Planprogram för centrala Bro  Samrådsredogörelse  

 

Bakgrund  

Samhällsbyggnadsutskottet gav den 2020-12-02 § 61 samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 

förslag till detaljplaneprogram för centrala Bro.  

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med planprogrammet är att tydliggöra strategisk viljeinriktning för kommande 

detaljplanearbete och därmed ta strategiska styrdokument såsom ÖP (2010), FÖP Bro 

(granskning) samt PM Projektdirektiv Omdaning Bro (KS 21/0226) ytterligare ett steg 

närmare ett genomförande. Det är därför av största vikt att planprogrammet i ett tidigt 

skede möjliggör potentialen att bredda kommunens beslutsunderlag genom delaktighet där 

intressenters och berörda parters erfarenheter och synpunkter tillvaratas. Intressenter ska 

ges möjlighet till både insyn och påverkan. Vid arbetet med programmet ska samråd 

genomföras i linje med det delaktighetsarbete som pågår inom kommunen, samt följa de 

regler som gäller för detaljplanearbete enligt Plan- och Bygglagen.  

Hur samrådet har bedrivits 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2021 § 138 att sända ut förslag till planprogram för 

centrala Bro, på samråd enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap 11 §. 

Förslaget till planprogrammet var under tiden 20211206 – 20220131 utsänt för samråd och skickades 

till berörda fastighetsägare samt myndigheter med mera enligt remisslista. Under remisstiden var 

förslaget till planprogram utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum och i Brohuset samt på 

kommunens webbplats.  

Informationsmöte hölls den 19 januari i kommunhuset samt digitalt. Cirka 20 personer deltog.  

Flera av remissinstanserna och de inkomna synpunkterna är positiva till planprogrammets syfte och 

inriktning till den föreslagna utvecklingen av Bro tätort och visionen om en hållbar småstad. Det har 

framförts flera synpunkter avseende planingsförutsättningar som behöver förtydligas och fördjupas. 

Bland annat har det påpekats att trafikförutsättningar och miljökvalitetsnormer för flera områden 

behöver tydliggöras. 

De fördjupade utredningarna inklusive trafikförutsättningar kommer studeras i detaljplaneskedet. 

Inkomna synpunkter, lista 

Med anledning av förslaget till detaljplan har 32 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom 

8 synpunkter efter samrådsperiodens slut. Sena synpunkter behandlas på samma sätt som de 

synpunkter som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Myndigheter 

1 Region Stockholm inkom 2022-03-02 

2 Lantmäteriet inkom 2022-01-25 

3 Länsstyrelsen Uppsala län  inkom 2022-01-31 

4 Länsstyrelsen Stockholm  inkom 2022-03-10 

5 Trafikverket  inkom 2022-02-28 

Kommunala nämnder 

6 Tekniska nämnden  inkom 2022-03-11 

7 Bygg- och miljönämnden - Bygglovsavdelningen  inkom 2022-02-01 
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8 Bygg- och miljönämnden - Miljö- och livsmedelsavdelningen  inkom 2022-02-01 

9 Kultur-och fritidsnämnden  inkom 2022-02-01 

Övriga remissinstanser 

10 Hyresgästföreningen  inkom 2022-01-31 

11 Käppalaförbundet  inkom 2022-02-02 

12 Brandkåren i Attunda  inkom 2022-01-25 

13 Bro-Lossa Hembygdsförening  inkom 2022-01-20 

14 E.ON Energidistribution AB inkom 2022-01-17 

15 Skanova  inkom 2022-01-12 

16 Håbo kommun  inkom 2022-01-31 

17 LVF  inkom 2022-01-24 

18 Vattenfall Eldistribution  inkom 2021-12-06 

19 Skogsstyrelsen  inkom 2022-01-18 

20 Energimyndigheten  inkom 2021-12-27 

21 Sjöfartsverket  inkom 2022-01-04 

22 Svenska Kraftnät  inkom 2022-01-03 

23 Swedavia  inkom 2022-01-31 

Fastighetsägare 

24 Fastighetsägare 1  inkom 2022-01-25 

25 Fastighetsägare 2  inkom 2022-01-30 

26 Fastighetsägare 3  inkom 2022-01-05 

27 Fastighetsägare 4  inkom 2022-01-31 

28 Fastighetsägare 5  inkom 2022-01-31 

29 Fastighetsägare 6 inkom 2022-01-31 

30 Fastighetsägare 7 inkom 2022-01-31 

31 Fastighetsägare 8  inkom 2022-01-31 

32 Fastighetsägare 9-18 gemensamt inkom 2022-01-31 

 

Inkomna synpunkter med kommentarer 

I det följande kommenteras synpunkter på förslag till planprogram för centrala Bro. Synpunkter som 

inte innebär särskilda överväganden med avseende på planprogrammets utformning eller innehåll, 

kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den 

fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga synpunkterna som kan 

erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna synpunkter redovisas kommunens 

kommentarer. 
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Myndigheter 

1 Region Stockholm  inkom 2022-03-02  

1.1 Region Stockholm har svårt att bedöma planprogrammet i relation tillkommande bostäder 

och arbetsplatser. 

1.2 Region Stockholm anser att det är otydligt hur planprogrammet fördjupar och förtydligar 

eller skiljer sig från FÖP Bro 2040 (granskningsförslag) och de förstudier med flera 

styrdokument och beslut för Bros utveckling som tagits fram. Det gäller för såväl 

ställningstaganden som planeringsinriktningar samt hur planprogrammet förhåller sig till de 

synpunkter som framförts under granskningsskedet av FÖP Bro 2040. FÖP Bro 2040 har 

inte antagits och utgör därför formellt ännu inte en ändring av ÖP 2010 respektive FÖP 

2016. Det finns därför inte heller något granskningsutlåtande att ta del av. 

1.3 Planprogrammet redovisar, utöver visionsbilder och en integrationsanalys, inte några mer 

konkreta fysiska och rumsliga riktlinjer eller ställningstaganden för själva 

markanvändningen. I FÖP Bro 2040 (granskningsförslag) och planprogrammet anges att 

förtätning längs huvudstråken inte ska begränsa framkomlighet för till exempel busstrafik 

och att hinder för lantbruksfordon ska undvikas. Planprogrammet lägger inte fram några 

förslag på hur detta kan eller ska lösas i form av principutformning och standard.  

1.4 Det har inte förtydligats var och hur många bostäder och arbetsplatser som tillkommer på 

olika platser. Region Stockholm anser att detta behöver förtydligas i planprogrammet, inför 

framtagandet av detaljplaner och för att komma ytterligare ett steg närmare ett 

genomförande. 

1.5 Region Stockholm bedömer att de fördjupade utredningar, som föreslås tas fram i samband 

med detaljplanearbetet, åtminstone i översiktlig skala, hade kunnat förtydliga 

planprogrammets inriktningar. Det skulle också underlätta att frågor rörande gestaltning, 

volymer, genomförbarhet, bedömning av risker med mera hanteras utifrån ett 

helhetsperspektiv. Exempelvis hade volymstudier och principskisser med breddmått hjälp till 

med detta.  

1.6 Planprogrammet ger inga svar på hur förtätningen ska rymmas, utan att äventyra de krav 

som finns på ytor och avstånd för såväl friytor och teknisk försörjning som för att 

upprätthålla god tillgänglighet för olika typer av fordon och transporter. 

1.7 Planprogrammet behandlar inte hur Enköpingsvägens utformning i de centrala delarna 

förhåller sig till Enköpingsvägens fortsatta sträckning i angränsande planuppdrag för Södra 

Finnsta.  

1.8 Region Stockholm vill informera om den nya regionala cykelplanen som finns framtagen 

och som antogs av regionfullmäktige i november 2021. Den kan vara till användning i den 

fortsatta planeringen, särskilt för att säkerställa regional standard enligt rekommenderade 

utformnings principer på det regionala cykelstråket som går längs Enköpingsvägen genom 

centrala Bro och som förbinder kommunen med Håbo kommun i väster respektive Järfälla 

med flera kommuner i öster och även vidare in mot den centrala regionkärnan. För att 

underlätta genomförandet av cykelplanen har dokumentet Vägledning för genomförande av 

regional cykelplan tagits fram. 

1.9 Region Stockholm anser att direktivet ”Att överbrygga fysiska barriärer såsom 

Enköpingsvägen genom omvandling med inriktning småstadsgata med kantstensparkering 

och utrymme för fotgängare och cyklister, samt förtätning med ny bebyggelse längs med 

vägen” inte är tydlig om vad detta konkret betyder för kollektivtrafiken. Regionen bedömer 

att det finns en risk att direktivet kan medföra negativa konsekvenser för kollektivtrafiken 

och därför bör utredas vidare. 
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1.10 Eftersom Köpmanvägen har begränsat utrymme redan idag efterfrågar regionen därför att 

planprogrammet kompletteras med måttsatta principskisser för de gaturum där 

kollektivtrafik är tänkt att bedrivas i ett framtida Bro.  

1.11 Att integrera flera olika funktioner i stadsrummet såsom; aktiva mötesplatser, blandade 

boendeformer, kommersiella lokaler, handel/service, arbetsplatser och integrerat gaturum för 

såväl fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafik kan också få begränsande 

konsekvenser för kollektivtrafiken utveckling och behöver därför utredas vidare innan 

regionen kan göra en konsekvensbedömning för busstrafiken. 

1.12 Regionen anser att en utredning av befintlig och framtida busstrafik ska utredas i 

planprogramsskedet eftersom detta ger bättre förutsättning för kommande detaljplaner. 

1.13 Regionen stödjer viljan till att utreda busstrafik i befintligt och omgestaltat gatunät som det 

identifierats under Fördjupade utredningar i samband med detaljplanearbete. I detta 

utredningsarbete bör Region Stockholms trafikförvaltning delta. 

1.14 Det är viktigt att förtätning och andra åtgärder i stads- och gaturum inte begränsar 

framkomlighet för kollektivtrafiken att bedrivas utifrån de riktlinjer som Region Stockholm 

utgår ifrån i sin planering av kollektivtrafik. 

1.15 Det behövs måttsatta principsektioner för gaturummen för att planprogrammet ska formulera 

direktiv som kommande detaljplaner kan förhålla sig till i kommande planeringsskeden. 

Region Stockholm anser att det är oklart om markytorna för det som kommunen vill 

åstadkomma finns tillgängliga. 

1.16 Köpmanvägen är exempelvis redan idag smal och lever inte upp till regionens riktlinjer för 

utformning av infrastruktur som berör buss. Om utökad busstrafik ska trafikera vägen ska 

regionens riktlinje RiGata-Buss följas för att säkerställa att detta är möjligt. Det betyder att 

vägen bör breddas. 

1.17 Framkomligheten är viktig på alla vägar som regionen bedriver busstrafik på. Regionen vill 

också framlyfta att norra delen av Ginnlögs väg planeras att ha busstrafik. Regionen 

tillämpar riktlinjer i sin planering av kollektivtrafiken, för framkomlighet för buss är det 

RiGata-Buss. Regionen vill upplysa kommunen att denna riktlinje är uppdaterad och finns 

att tillgå på regionens hemsida. 

1.18 Busstrafik generar buller och vibrationer som kommande planering behöver ta höjd för. 

Regionen har riktlinjer för störningar och buller som ska efterlevas i kommande 

detaljplanering. Även riktlinjer för säkra passager och övergångar finns att tillgå på 

regionens hemsida.  

Kommentar 

Kommunen instämmer med Region Stockholm att det hade varit önskvärt att fördjupade 

utredningar från FÖP Bro till planprogrammet hade utförts. De fördjupade utredningarna 

kommer ske i detaljplaneskedet. Förutsättningar för busstrafiken kommer studeras i samråd 

med Regionen och Trafikverket. 

 

2  Lantmäteriet inkom 2022-01-25  

Vid genomgång av handlingarna till förslaget till planprogram har Lantmäteriet inte funnit 

anledning till synpunkt.  

Kommentar 

Tack för yttrandet  
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3 Länsstyrelsen Uppsala län  inkom 2022-01-31 

Länsstyrelsen i Uppsala län avstår från att lämna synpunkter på samrådsförslaget till planprogram 

för centrala Bro, i Upplands-Bro kommun. 

 

4 Länsstyrelsen Stockholm  inkom 2022-03-10 

4.1 Länsstyrelsen anser det är positivt att kommunen vill utveckla centrala Bro och att 

kommunen vill överbrygga fysiska barriärer. Det är också bra att kommunen anser att 

sociala aspekter behöver beaktas, så som barnperspektivet och trygghetsperspektivet. Dock 

saknas underlag kring flera viktiga planeringsförutsättningar. Länsstyrelsen kan därför inte 

på nuvarande underlag avgöra lämpligheten med planprogrammet utifrån Länsstyrelsens 

prövningsgrunder. Länsstyrelsen anser dock att vissa frågor är särskilt viktigt att beakta till 

inför kommande detaljplanearbeten, vilka framförs i yttrandet.  

4.2 Inför kommande detaljplanering behöver kommunen särskilt miljökvalitetsnormer för vatten, 

buller, luftkvalitet, förorenade områden, transporter med farligt gods, översvämningsrisk och 

geoteknik. Länsstyrelsen har, i detta skede, lämnat synpunkter på de områden som 

Länsstyrelsen senare har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL vid detaljplaneskedet och som 

inte har redovisats i planprogrammet. 

4.3 Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Dock så 

framgår det i den genomförda undersökningen att det inte går att utesluta risk för betydande 

miljöpåverkan i kommande skede med detaljplanering, beroende på hur planförslaget 

konkretiseras samt hur identifierade miljörisker beaktas. Länsstyrelsen instämmer med 

undersökningens slutsatser, och bedömer att en betydande miljöpåverkan inte går att 

utesluta. 

Kommentar 

Kommunen instämmer med Länsstyrelsen Stockholm att det hade varit önskvärt att fördjupade 

utredningar som Länsstyrelsen anger hade utförts i planprogrammet. De fördjupade 

utredningarna kommer ske i detaljplaneskedet.  

 

5 Trafikverket   inkom 2022-02-28  

5.1 Planprogrammet redovisar inte hur attraktiviteten för befintliga och tillkommande bostäder 

kan stärkas till Bro station på ett betydande sätt. Kommunen behöver konkretisera 

planprogrammet genom att redovisa vilka detaljplaner som planeras att starta till följd av 

planprogrammet, samt redovisa ungefär hur många nya bostäder som planeras inom ramen 

för planprogrammet för centrala Bro. 

5.2 Trafikverket ser att planprogrammet bör utökas söder om Köpmanvägen för att omfatta 

gatuvägnätet ner till Bro station. Det behövs eftersom det ser ut att vara låg integration i 

slutet av Köpmanvägen ner till stationen. Även fler gator runtikring stationen har låg 

integration. 

5.3 Enligt målpunktsanalys/integrationsanalys förstärks vissa lokala vissa gator ner till Bro 

station, genom åtgärder. Dock kvarstår ett par viktiga sträckor att åtgärda som fortsatt visar 

lägre integration och attraktivitet (se figur 1, inringat i gult streck). Det är viktigt att åtgärda 

även dessa länkar och tydliggöra hur de ska hanteras för att få till enklaste och genaste vägen 

till stationen” samt tydliggöra alternativa vägar för andra målpunkter än Bro centrum till 
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stationen. Detta så att det skapas attraktiva och utvecklade stråk för gående och cyklister i 

centrala Bro. 

5.4 Trafikverket saknar kopplingar till Bro IP, Kockbacka gärde/skola, Trädgårdsstaden och de 

kopplingar som visas söder om järnvägen, som fortsatt har låg integration. 

5.5 Kommunen behöver tydliggöra vilka fördjupade utredningar som planeras inom ramen för 

planprogrammets fortsatta granskningsskede.  

5.6 Trafikverket förespråkar att det inom ramen för planprogrammet tas fram ”Riskutredning för 

Enköpingsvägen”, där kommunen hanterar transporter av farligt gods/tung trafik och 

alternativa vägar.  

5.7 Genom omdaningen av Enköpingsvägen försämras framkomlighet för motortrafik. 

Trafikverket ser därför att kommunen behöver redovisa och lokalisera alternativt lokalt 

vägnät, som ska hantera den lokala trafiken, på ett gent och bra sätt.  

5.8 Trafikverket förespråkar också att en gång- och cykelutredning tas fram som underlag, som 

redovisar/illustrerar befintliga gång-cykelvägar och framtida åtgärder till och från dagens 

och framtidens målpunkter runtikring Bro. 

5.9 Kommunen behöver redovisa och föra ett resonemang kring planprogrammets påverkan på 

trafiken. Planprogrammets påverkan kan med fördel ingå i kommunens sammanvägda 

trafikanalys (övergripande trafikanalys för hela kommunen) som Trafikverket inväntar inom 

ramen för FÖP Kungsängen. Enköpingsvägen avses omdanas från en genomfartsled till 

småstadsgata med förtätning längs med vägen som binder samman Bros olika delar. 

5.10 Trafikverket noterar att genom att omvandla Enköpingsvägen till stadsgata/ småstadsgata 

försämras framkomligheten för den lokala motortrafiken på sträckan.  

5.11 Trafikverket framhåller att det är viktigt att den lokala trafiken i Bro med omnejd hanteras på 

det lokala vägnätet och att lokalt vägnät fortsatt har god funktion. E18 kommer i framtiden 

vara hårt belastad i rusning och bör nyttjas främst av nationell och regional trafik. Med en 

allt för dålig framkomlighet kommer trafik omfördelas till E18. Trafikverket anser därför att 

planprogrammet behöver förtydliga vilket/vilka lokala vägar som ska ta över lokaltrafiken 

som får försämrad framkomlighet på Enköpingsvägen. I FÖP Bro föreslås nya vägar med 

strategisk koppling öst-väst som kan möjliggöra avlastning längs Enköpingsvägen. Avses 

dessa användas och vad får de för följder? En annan möjlig lokalväg är Ginnlögs väg. Anser 

kommunen att denna är alternativ väg istället för Enköpingsvägen genom Bro centrum? 

5.12 Kommunen behöver utveckla frågan om hantering av farligt gods användning på 

Enköpingsvägen och huruvida en annan del av det lokala vägnätet behöver ta över denna 

trafik i framtiden. 

5.13 Idag saknas omledningsvägnät för E18 förbi Bro. Detta är något Trafikverket och 

kommunen kan föra dialog om framöver. 

5.14 Kommunen behöver tydliggöra hur busstrafiken påverkas av föreslagen förtätning och 

omdaning av Enköpingsvägen samt säkerhetsställa att busstrafiken fortsatt har god 

framkomlighet till viktiga målpunkter så som t ex Bro station. 

5.15 Det är viktigt att en förtätad version av Enköpingsvägen genom Bro tar hänsyn till att 

cykelstråket fortfarande kommer vara prioriterat för cykelpendling, och dimensionerar 

utrymmet för cyklister efter de cykelflöden kommunen önskar se i framtiden. Om en 

småstadskaraktär är efterfrågad kan det vara önskvärt att tidigt planera lösningar för att 

minimera konflikter mellan gående och cyklister. Om dessa behov omhändertas förbättras 

både tillgängligheten och förutsättningarna för framtida cykling på sträckan. 
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5.16 Det är bra att möjligheterna att cykla mellan centrum och stationen längsmed 

Köpmanvägens norra sträcka förstärks. Däremot är det inte den genaste lösningen för alla 

cyklister till stationen. Cyklister som kommer mot stationen från andra håll än från centrum 

kan tänkas gena och ta Stationsvägen eller Härnevi skolväg, delvis i blandtrafik, istället. Där 

kan det vara önskvärt att förbättra nuvarande cykelinfrastruktur för att förstärka 

kopplingarna mellan stationen och det utpekade regionala Bålstastråket och Kungsängens 

Kommentar 

Kommunen instämmer med Trafikverket att det hade varit önskvärt att fördjupade utredningar 

från FÖP Bro till planprogrammet hade utförts. De fördjupade utredningarna kommer ske i 

detaljplaneskedet och inte vidare i planprogrammet.  

  

Kommunala nämnder 

6 Tekniska nämnden   inkom 2022-03-11 

6.1 Inriktningen i detaljplaneprogrammet kommer att innebära en ökad trafikmängd inom 

planområdet. Tekniska nämnden anser därför att det är viktigt att i det fortsatta arbetet se 

över trafiksituationen för samtliga trafikslag såsom oskyddade trafikanter, tunga fordon samt 

kollektivtrafik. Det måste göras en trafikutredning som innefattar anslutande vägar samt 

även alla korsningspunkter som kommer att påverkas av den ökade trafikmängden. 

6.2 Tekniska nämnden anser att det måste göras en utredning avseende ökade bullernivåer och 

ökade avgasutsläpp för omgivande bebyggelse på grund av det ökade trafikarbetet. 

6.3 Enligt detaljplaneprogrammet behöver en del av den befintliga parkeringen tas i anspråk för 

bostadsbebyggelse. Till det tillkommer ett ökat behov av parkering för nya bostäder, service 

samt arbetsplatser. Tekniska nämnden anser att det inför detaljplanearbete är ytterst viktigt 

att utreda hur parkeringssituationen kan lösas för alla intressenter. 

6.4 Tekniska nämnden ser inget hinder för att planprogrammet ska kunna genomföras när det 

gäller vatten och avlopp. En fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till 

kommunalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning. 

6.5 Tekniska nämnden är mycket positiv till att avfallsutrymmen ska dimensioneras så att så 

kallad fastighetsnära källsortering kan ske inom planområdet. Det är viktigt att 

avfallshanteringen synliggörs tidigt i planprocessen för att uppfylla arbetsmiljö och 

framkomlighetskrav för hämtningsfordon och hämtningspersonal.   

6.6 Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver 

tillkommande ytor som kommer att driftas och underhållas av kommunen i framtiden som en 

effekt av planen. 

Kommentar 

Fördjupade utredningar avseende trafik, parkering och buller kommer utföras i 

detaljplanearbetet. Samråd avseende tekniska lösningar kommer ske med Tekniska 

avdelningen. 

 

7 Bygg- och miljönämnden - Bygglovsavdelningen   inkom 2022-02-01 

7.1 Bygglovsavdelningen gör bedömningen att bebyggelseantikvarisk utredning ska läggas till 

de utredningar som planeras i planprocesserna. Detta för att säkerställa att ny och gammal 

arkitektur samspelar och förstärker varandra. 
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7.2 Det är viktigt att kommande detaljplaner blir detaljstyrande i gestaltning och volym så att det 

är tydligt vad som förväntas av berörda parter i bygglovs- och byggprocessen. 

7.3 Planer gällande ombyggnation av rondell till fyrvägskorsning kan vara i tidigaste laget i ett 

planprogram, även om det kan finnas en god och funktionell idé med åtgärden. 

7.4 Barnkonsekvensanalys bör finnas med i planerade fördjupade analyser i kommande 

detaljplaneprocesser. 

Kommentar 

Synpunkt om bebyggelseantikvarisk utredning och barnkonsekvensanalys noteras. Ett 

gestaltningsprogram kommer tas fram i detaljplanearbetet. 

 

8 Bygg- och miljönämnden - Miljö- och livsmedelsavdelningen  inkom 2022-02-01 

8.1 På sida 10 i ”Planprogram för centrala Bro” anges att förtätning planeras runt en tungt 

trafikerad väg (Enköpingsvägen). Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att en 

undersökning av luftföroreningar kan vara bra samt att en Bullerutredning bör göras för att 

säkerställa att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. 

8.2 På sida 17 och 20 i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” anges att möjligheten att 

öka inslag av grönska i området finns samt att tätt bebyggda miljöer riskerar att ge områden 

med höga temperaturer i samband med värmeböljor, vilket kan orsaka hälsoproblem. Miljö- 

och livsmedelsenheten bedömer att det är viktigt att se till att man tar in grönska för att 

mildra effekten av ett varmare klimat och minska risken för hälsorelaterade problem till följd 

av värme. Detta behöver beaktas i det fortsatta arbetet. 

8.3 På sida 14 i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” anges att Enköpingsvägen idag har 

karaktären av en genomfartsgata med risk för störning på omgivningen i form av buller, 

luftkvalitet och olycksrisker. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att det är viktigt att en 

bullerstudie görs i och med att förtätning ska ske runt Enköpingsvägen. 

8.4 På sida 16 i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” anges att vid förtätning av 

stadsmiljöer finns risk för ökade luftföroreningshalter i ett allt trängre gaturum där 

luftföroreningar riskerar att bli stående. Dock anges det vidare att platsen bedöms i stort inte 

vara av den karaktär som riskerar större problem, men kan behöva beaktas vid utformning av 

bebyggelse och gaturum. Småstaden ger samtidigt möjlighet att premiera mer hållbara 

transporter som ger mindre påverkan på luft. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att det 

är viktigt att risken för luftföroreningar vid förtätning beaktas vid detaljplanering. Det är inte 

säkert att transporterna som används är av det slag att de ger mindre påverkan på luft. 

Kommentar 

Bullerutredningar kommer att genomföras i detaljplaneskedet. Planprogrammet syftar till att 

trafiken på Enköpingsvägen ska minska. 

 

9 Kultur-och fritidsnämnden   inkom 2022-02-01 

9.1 Det är viktigt att tidigt planera och hitta en balans mellan ny bebyggelse och bevarande/ 

anläggandet av nya grönområde. En alltför hård förtätning riskerar att bygga bort för många 

grönytor som redan idag kan fungera som naturliga mötesplatser. I centrala Bro ska det 

finnas ytor som lockar barn, unga och vuxna att vistas utomhus, vilket bidrar till ökad 

trygghet och trivsel. 
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9.2 Det är förtjänstfullt att eftersträva en utveckling som harmoniserar och tar hänsyn till de 

särskilda förutsättningarna som redan finns. Detta är särskilt viktigt att beakta i området 

längst Köpmanvägen.  

9.3 En önskad åtgärd är att framtida vägar anpassas till befintligt vägnät. Inom karaktärsområdet 

Bro stationssamhälle, där gatunätet är helt oregelbundet och till stor del oförändrat sedan 

tidigt 1900-tal, bör t.ex. inte det befintliga huvudsakliga gatunätet ändras vid ändringar och 

kompletteringar. 

9.4 Befintliga miljöskapande byggnader med olika tidsringar längst Köpmanvägen kan såväl 

lyftas fram. På så vis kan befintliga strukturer bli en tillgång i en framtida utveckling för att 

nå visionen om småskalighet och småstadskaraktär. 

9.5 Samtidigt som framtiden ska präglas av småskalighet och småstad så bör den framtida 

utvecklingen av centrala Bro även reflektera en framtidsanda och innovationskraft för en 

hållbar småstad i framkant.  

9.6 Planprogrammet bör tydligare uppmuntra innovation och nyfikenhet på nya lösningar som 

kan vara till nytta för invånarna i det framtida Bro, men även i hela Upplands-Bro kommun. 

9.7 En viktig aspekt i den framtida utvecklingen av centrala Bro är en stärkt orienterbarhet. Idag 

kan Bro upplevas som svårorienterat och orienterbarheten inom centrala Bro och kopplingen 

till Mälaren är ej självklar. Viktigt därför att i den framtida planeringen beakta detta.  

9.8 Kultur- och fritidskontoret ser gärna att kopplingen mellan centrala Bro och Mälaren stärks. 

Detta gäller även besöksmål utanför Bro som t.ex. Kvistaberg, Fiskartorpet och Lejondals 

naturreservat som är eller kan bli attraktiva besöksmål. Bro IP och aktivitetsområdet i 

Råbyskogen är andra målpunkter utanför själva området för planprogrammet där tydlig 

orienterbarhet och starka kopplingar är viktiga. 

9.9 Viktigt att trafiksäkerheten inte försämras i framtidens utveckling av Bro. En förtätning som 

resulterar i att centrala grönytor som idag används som lekytor tas i anspråk kan dock få en 

negativ påverkan utifrån barnperspektivet. 

Kommentar 

Synpunkterna är noterade och beaktas i detaljplanearbetet. Trafiksäkerheten kommer vara 

viktig och gatunätet anpassas till behov och säkerhet med beaktande av omgivningen. 

 

Övriga remissinstanser 

10 Hyresgästföreningen   inkom 2022-01-31 

10.1 Hyresgästföreningen anser att tillkommande flerfamiljshus ska utföras med en byggnadshöjd 

som inte överskrider de nuvarande husen i Bro centrum.  

10.2 Hyresgästföreningen anser att en tredjedel av tillkommande bostäder ska utgöras av 

hyreslägenheter och helst med det kommunala bostadsbolaget som ägare. 

10.3 Hyresgästföreningen ifrågasätter om det är realistiskt att lösa in och riva befintlig bebyggelse 

för att bygga flerfamiljshus 

10.4 Den kommersiella servicens villkor förbättras sannolikt när det blir fler bostäder i närheten 

men ska inte överskattas.  

10.5 Om parkeringsmöjligheterna försämras genom att mycket parkeringsyta försvinner till 

förmån för bostäder så blir det svårare för kommuninvånare längre ifrån att besöka bibliotek 

och simhall och den konsekvensen belyses inte i programmet. 
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10.6 Hyresgästföreningen ser att de sociala problemen ska angripas genom att efterfrågan på 

narkotika och olaglig andrahandsuthyrning av lägenheter och annan exploatering av 

människor som ska förhindras och försvåras. Detta genom sociala insatser och tidiga insatser 

(skola och fritid) riktade till barn och ungdomar. 

10.7 Hyresgästföreningen ser att parallella planarbeten inte är nödvändiga och hastigheten 

behöver inte vara hög. 

Kommentar 

Bebyggelsen som planeras kommer inte direkt vara högre än den omgivande bebyggelsen. 

Upplåtelseformer och exploatörer kommer hanteras i ett senare skede. Rivning av befintlig 

bebyggelse kommer bara ske där nya byggnader bedöms tillföra nödvändiga kvalitéer. 

Parkeringsyta som tas i anspråk för bebyggelse kommer ersättas med andra 

parkeringslösningar. 

 

11 Käppalaförbundet   inkom 2022-02-02 

11.1 Vi har inga invändningar mot planprogrammet. 

Kommentar 

Tack för yttrandet  

 

12 Brandkåren i Attunda   inkom 2022-01-25 

12.1 Brandkåren Attunda ser att det kan bli problematiskt då Enköpingsvägen ska förtätas till en 

stadsgata. De ser att det bör utredas vilka typer av farligt gods som transporteras på 

Enköpingsvägen och vilken påverkan dessa transporter kan ha på den bebyggelse som 

planeras intill Enköpingsvägen. Enköpingsvägen är klassad som en sekundär transportled ffr 

farligt gods. Länsstyrelsen anser att det, för de flesta sekundära leder, behöver finnas ett 

bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter mellan vägen och markanvändning. I en del 

fall kommer det vara möjligt att bygga närmare än 25 meter, även om det sannolikt inte blir 

aktuellt med ett skyddsavstånd på mindre än 15–20 meter. 

12.2 Inom det aktuella området finns det bensinstationer. Dessa kommer behöva tas hänsyn till 

vid en eventuell förtätning av områdena i närheten. 

12.3 Brandkåren Attunda anser en skyfallsutredning bör göras för ett dimensionerade 100-års 

regn med klimatfaktor. 

12.4 Brandkåren Attunda ser positivt på att planprogrammet nämner att en fördjupad utredning av 

geotekniska förutsättningarna ska göras i samband med detaljplanarbete. 

12.5 Brandkåren Attunda rekommenderar att i samband med utökning av Bro också ser över 

eventuella riskplatser, exempelvis spårområdet. Fokus bör ligga på exempelvis begränsa 

tillträde till platsen eller till medel för självmord, maximera möjligheten för att någon 

utomstående kan ingripa, maximera möjligheten för personen att själv söka hjälp och ändra 

den publika bilden av platsen. 

12.6 I samband med de planerade detaljplanarbetena rekommenderas ta fram en fördjupad 

utredning av räddningstjänstens förmåga inom det aktuella området där fokus bör ligga på 

utrymning med hjälp av räddningstjänsten, åtkomligheten för räddningstjänstens fordon och 

brandvattenförsörjning. 
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12.7 Brandkåren Attunda ser att det för detta planområde finns det begränsningar i möjligheterna 

till att utrymma med hjälp av räddningstjänstens medverkan. Detta eftersom insatstiden 

överstiger 10 minuter från den närmsta brandstationen med höjdfordon. Insatstiden 

understiger dock 10 minuter från den närmsta brandstationen med bärbar utskjutsstege samt 

20 minuter till närmsta station med höjdfordon, vilket enligt Boverkets byggregler kap. 

5:323 medger viss möjlighet till utrymning med hjälp av räddningstjänsten. 

12.8 I det aktuella området finns det flera byggnader som idag är utformade med utrymning med 

hjälp av räddningstjänsten som alternativ utrymningsväg. Brandkåren Attunda ser att om 

miljön runt dessa byggnader ska ändras behöver hänsyn ta till de befintliga 

uppställningsplatserna för våra bärbara stegar och höjdfordon. 

12.9 Brandkåren Attunda ser att hänsyn till åtkomligheten för räddningstjänstens fordon ska 

säkerställas i det fortsatta detaljplanearbetet. Avståndet mellan uppställningsplatser och 

angrepps vägar får inte överstiga 50 meter. 

12.10 Brandkåren Attunda ser att om utrymning ska kunna ske med räddningstjänstens medverkan 

krävs särskilt utformade uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon alternativt 

bärbara stegar. För att klara åtkomligheten kan särskilda räddningsvägar och 

uppställningsplatser behöva anordnas. Detta innebär att stora hårdgjorda ytor samt tydlig 

skyltning kommer behöva upprättas i närheten av byggnaderna. 

12.11 Brandkåren Attunda ser att om utifrån det som beskrivs samt illustrationsbilderna i 

planprogrammet, exempelvis snävt gaturum, kantstensparkeringar, trädplanteringar, 

linspända ljusarmaturer över gata, långt avstånd mellan gata och fasad, lekplatser etc. ser 

Brandkåren Attunda en problematik om de kommande detaljplanerna tillåter utrymning med 

hjälp av räddningstjänsten då detta kommer begränsa hur gatumiljön kan utformas med 

hänsyn till åtkomligheten för våra stegbilar och bärbara stegar.  

12.12 Brandkåren Attunda har märkt att byggnader och miljön runt byggnaderna projekteras i olika 

projekt där kommunikationen inte alltid fungerar. Detta innebär ofta att miljön runt 

byggnaderna får ändras för att ge plats till uppställningsplatser för att klara utrymningen från 

byggnaderna. Detta resulterar i att gatumiljön inte blir som den planerades från början. 

12.13 Om målet är att utforma gatumiljön enligt planprogrammet rekommenderar Brandkåren 

Attunda att man begränsar möjligheten till utrymning med hjälp av räddningstjänsten i de 

kommande detaljplanerna. 

12.14 För att bedriva en effektiv räddningsinsats behövs tillgång till vatten. Brandkåren Attunda 

anser att man i projektet ska säkerställa att brandvattenförsörjning finns i tillräcklig 

omfattning. Mer information finns i Brandkåren Attundas riktlinjer för 

brandvattenförsörjning. 

Kommentar 

Synpunkterna kommer beaktas till detaljplanearbetet och fördjupade utredningar kommer ske 

i detaljplaneskedet. 

 

13 Bro-Lossa Hembygdsförening   inkom 2022-01-20 

13.1 Bro-Lossa Hembygdsförening ser att de tankar om Bro som ”småstad” känns främmande 

och saknar förankring i den historiska kontexten.  

13.2 För att uppnå våra idéer krävs att samhällets olika områden knyts ihop med hjälp av vägar, 

cykelbanor och gångstråk, det måste vara möjligt att förflytta sig mellan bostad och olika 

verksamheter utan hinder.  



59 Godkännande av planprogram för centrala Bro - KS 22/0288-2 Godkännande av planprogram för centrala Bro : Samrådsredogörelse del 1 planprogram centrala Bro

13(22) 

 

 

 

Planprogram för centrala Bro  Samrådsredogörelse  

 

13.3 Det finns behov av att utveckla kollektivtrafiken på sådant sätt att övriga delar i kommunen 

kan nås på ett enkelt sätt exempelvis de olika affärscentrum som byggs. 

13.4 Bro-Lossa Hembygdsförening ser att Bro är idag splittrat i flera olika bostadsområden där 

kommunikationerna mellan delarna i stor utsträckning saknas eller är dåligt utbyggda, ett 

flertal hinder har också uppstått i form av vägnät och järnväg. Dessa hinder bör byggas bort 

och ersättas med broar och viadukter för att underlätta framkomligheten. Exempelvis borde 

Assurs väg måste öppnas från Tegelhagen förbi Bro kyrka och ner till stationsområdet. 

13.5 Bro centrum och stationsområdet bör utvecklas var för sig till mötesplatser med olika 

verksamheter, centrum blir handelsplatsen och stationsområdet blir platsen för restauranger 

och caféer en oas för vila och möten. De båda mötesplatserna knyts ihop via Köpmanvägen 

som görs om till gågata öppen för långsamgående biltrafik. 

13.6 Gamla Enköpingsvägen borde omformas till en mindre gata med nya bostadshus på båda 

sidorna.  

13.7 Hela Bro centrum borde förtätas med bostäder och möjligheter för fler näringsverksamheter 

och parkeringen för besökande till centrum snyggas till, torget rustas upp med planteringar 

och sittplatser. 

13.8 Bro-Lossa Hembygdsförening ser att det ska finnas ett flertal lokaler för mötes- och 

kulturverksamhet, kanske ett Föreningarnas Hus men även ett Ungdomens hus med 

tillräckliga öppettider och bra verksamhet. Sådana möteslokaler kan inrymmas i de lokaler 

som frigörs när Broskolan flyttas. 

13.9 Bussarnas angöringsplats bör flyttats till motsatt sida av järnvägen, i form av ett 

resecentrum.  

13.10 Pendeltågsstationen bör byggas ut för att motsvara resandebehovet och hindret i form av 

järnvägsspår har tagits bort via broar och tunnlar. 

Kommentar 

Hembygdsförenings yttranden är i många avseenden synonymt med inriktningen för den 

planerade utvecklingen. Bostadsområdena planeras knytas ihop, gång- och cykelvägar 

utvecklas. Kollektivtrafiken kommer ha en stor betydelse i ett utvecklat Bro vilket kommer 

studeras och planering föras tillsammans med Region Stockholm. Stationsområdet ingår inte i 

planområdet.  

I planförslaget anges inte någon skarp planeringsinriktning för hur många våningar som ska 

tillåtas för bebyggelsen i centrala Bro. Planeringsinriktningarna för bebyggelseutveckling 

anger att Bros måttliga skala ska bibehållas. 

 

14 E.ON Energidistribution AB  inkom 2022-01-17 

14.1 E.ON har anläggningar inom planområdet i form av nätstationer och kabelstråk. E.ON vill 

gärna medverka så tidigt som det är möjligt i kommande planarbeten inom Upplands-Bro C, 

förtätning kan innebära att en eller flera nya nätstationer måste få ett utrymme och då är tidig 

samverkan av godo. 

Kommentar 

Önskemålet noterat 
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15 Skanova   inkom 2022-01-12 

15.1 Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

15.2 Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar 

Ledningspåverkan studeras i detaljplaneskedet. Eventuell kostnadsfördelning mellan parter 

följer vad som avtalats. 

 

16 Håbo kommun  inkom 2022-01-31 

16.1 Håbo kommun ställer sig mycket positiva till att centrala Bro utvecklas och förtätas. Detta 

stärker bland annat behovet av en utökad pendeltågstrafik till Bro och Bålsta. 

Kommentar 

Tack för yttrandet 

 

17 LVF   inkom 2022-01-24 

17.1 LFV har inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNS-

utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid 

tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna 

av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. 

Kommentar 

Tack för yttrandet. Inga höga byggnader planeras 

 

18 Vattenfall Eldistribution   inkom 2021-12-06 

18.1 Vattenfall Eldistribution AB har inga elnätsanläggningar inom området och har därför inget 

att erinra. 

Kommentar 

Tack för yttrandet. 

 

19 Skogsstyrelsen   inkom 2022-01-18 

19.1 Verksamhet rörande detaljplanläggning är inte att betrakta som skogsbruksåtgärd, varför 

Skogsstyrelsen inte har något att erinra. 

Kommentar 

Tack för yttrandet. 

 

20 Energimyndigheten  inkom 2021-12-27 

Energimyndigheten avstår att yttra sig i detta samråd. 

 



59 Godkännande av planprogram för centrala Bro - KS 22/0288-2 Godkännande av planprogram för centrala Bro : Samrådsredogörelse del 1 planprogram centrala Bro

15(22) 

 

 

 

Planprogram för centrala Bro  Samrådsredogörelse  

 

21 Sjöfartsverket   inkom 2022-01-04 

21.1 Sjöfartsverket har tagit del av rubricerad samrådshandling angående förslag till 

detaljplaneprogram och har inget att erinra. 

Kommentar 

Tack för yttrandet. 

 

22 Svenska Kraftnät   inkom 2022-01-03 

22.1 Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har inga synpunkter. 

Vi har i dagsläget inga anläggningar eller intressen i det aktuella området. 

Kommentar 

Tack för yttrandet 

 

23 Swedavia   inkom 2022-01-31 

23.1 Marken i planområdet är ca + 20 m och den tillåtna höjden i planområdet är + 213 meter 

över havet innan en vidare flyghinderanalys behöver göras. Då det är svårt att läsa in några 

höga byggnader i planprogrammets vision, ser Swedavia att byggnadshöjderna inte torde 

utgöra något problem för flygtrafiken på Bromma Stockholm Airport och Stockholm 

Arlanda flygplats. 

Kommentar 

Tack för yttrandet. Inga höga byggnader planeras. 

 

 Fastighetsägare 

24 Fastighetsägare 1   inkom 2022-01-25 

24.1 Det är inte förenligt med Alliansens löften inför valet 2018: att ”värna småskaligheten och 

en hållbar bostadspolitik”.  

24.2 Fastighetsägaren förordar ”tätort med förortskänsla” i stället för ”sammanhållen stad med 

småstadskänsla”. 

24.3 Fastighetsägaren ser negativt på förtätning av området utmed Enköpingsvägen. Detta då tätt 

placerade huskroppar för nära gata bedöms medföra för mycket skugga och för lite utrymme 

mellan husen, vilket inte ses som barnvänligt.  

24.4 Fastighetsägaren förordar mer gles bebyggelse med förgårdsmark mot vägar. 

24.5 Enköpingsvägen behövs mer som ”genomfartsled” än småstadsgata.  

24.6 Det finns redan tre ”tunnlar/förbindelser” mellan gamla delen av Bro och Bro C med 

omgivande Råby, respektive Finnsta området. Fastighetsägaren ser inga problem i nuläget att 

ta sig mellan dessa områden och ser absolut inte Enköpingsvägen som en ”barriär” mellan 

dessa områden.  

24.7 Fastighetsägaren ser det viktigt att ha bra tillgång till parkering i anslutning till Bro Torg. 

24.8 Fastighetsägaren ser att området nere vid pendeltågsstationen och låt det bli mera inbjudande 

än vad det är idag – men mera viktigt är att få högre turtäthet. 
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Kommentar 

Barnperspektivet i utvecklingen av Bro torg värnar att de små barnens plats på torget ska 

synliggöras genom fler lekytor för mindre barn. Planeringsinriktningen för Bro torg är att 

torget ska utvecklas som en trygg mötesplats med aktiverade ytor, vilket ska gynna Brobor i alla 

åldrar. 

 

25 Fastighetsägare 2   inkom 2022-01-30 

Härnevi 1:75 och 1:26  

25.1 Fastighetsägaren undrar om Köpmanvägen kommer breddas att minska trängseln. 

25.2 Fastighetsägaren ser att sikten är dålig i korsningen mellan Kamrervägen och Köpmanvägen 

och ser att detta behöver hanteras. 

25.3 Fastighetsägaren ser att det hade varit bra att se hela Köpmanvägen ner till Stationsvägen 

inkluderades i planprogrammet.  

Kommentar 

Köpmanvägen studeras tillsammans med utredningar för det framtida behovet av busstrafik 

och linjedragning mm. tillsammans med utvecklingen av stationsområdet. Den framtida 

gatuutformningen för Köpmanvägen inklusive korsningen vid Kamrervägen kommer utformas 

i detaljplaneskedet. 

 

26 Fastighetsägare 3   inkom 2022-01-05 

26.1 Fastigheten har alltid haft odlingsrätten på en bit av kommunens mark gränsande ut mot 

Enköpingsvägen. Detta område har av de tidigare fastighetsägarna och nu mig själv använts 

för svartavinbär, hallon, rabarber och potatisodlingar etc. Det vore väldigt tråkigt att bli av 

med detta och dessutom få mycket större insyn från allmänningen på fastigheten. 

Fastighetsägaren erbjuder sig att friköpa denna lilla odlingsplätt från kommunen.  

Kommentar 

Köp av kommunens mark är inte aktuellt.  

 

27 Fastighetsägare 4   inkom 2022-01-31 

27.1 Fastighetsägaren invänder mot byggnation av gångväg och hus på dennas fastighet.  

27.2 Fastighetsägaren har invänder mot hög exploateringen och förordar byggnation av småhus i 

stället för höga flerbostadshus. 

Kommentar 

Planprogrammet anger ingen byggnation av gångväg eller hus på fastigheten och det kommer 

inte vara aktuellt med någon ny husbyggnation utan en vilja från fastighetsägaren.  

I planförslaget anges inte någon skarp planeringsinriktning för hur många våningar som ska 

tillåtas för bebyggelsen i centrala Bro. Planeringsinriktningarna för bebyggelseutveckling 

anger att Bros måttliga skala ska bibehållas. 
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28 Fastighetsägare 5   inkom 2022-01-31 

28.1 Vad kommer att hända med husen på Snickarvägen och Norrgårdsvägen?  

 

Kommentar 

Det finns ingen planeringsinriktning på att något ska hända med husen. Om det i 

detaljplaneskedet finns ett intresse från fastighetsägarna att utveckla området kommer det att 

studeras. 

 

29 Fastighetsägare 6  inkom 2022-01-31 

29.1 Att binda samman bostadsområdena på norra sida Enköpingsvägen med det på södra sidan 

Enköpingsvägen kommer innebära att otrygghets- och utsatthetsproblem sprids.  

29.2 Genom att skapa förbindelser mellan norra och södra sidan Enköpingsvägen riskerar det 

utsatta området på norra sidan Enköpingsvägen till att omfatta hela Bro. 

29.3 På sidan 4 under rubriken Trygghet framställs felaktigt att hela Bro skulle vara utsatt 

område. Flerfamiljshusen på norra sidan Enköpingsvägen samt Bro Centrum är utsatt 

område och har den lägsta graden på denna skala nämligen utsatt område 2015 och även 

2021. Övriga Bro utgör inte utsatt område enligt Nationella Operativa Avdelningen, NOA. 

29.4 Fastighetsägaren ser att det måste tydliggöras att trygghetsarbete måste i första hand inriktas 

på Bro Centrum och Flerfamiljshusområdena på norra sidan Enköpingsvägen.  

29.5 Upplösningen i bilden på sidan 7 måste förbättras så det går att förstora bilden utan den blir 

suddig. 

29.6 Ordet ”kulturlandskap” på s. 20 pkt. 5 ska ersättas av ”kulturmiljön”. I en tätort som 

behandlas i planprogrammet finns inte kulturlandskap utan där finns det kulturmiljöer. 

29.7 I s. 20 pkt. 5 ska följande text tas bort: ”Vi uppmuntrar till bebyggelse som harmonierar med 

kulturlandskapet………..”. Detta då det finns flera exempel redan på att det bakom denna 

formulering avsiktligt finns en ambition från SBK att tillåta byggnadsexpansion som skadar 

kulturmiljön genom ovarsam överexploatering i kulturmiljöområden. Hämta istället 

formuleringar som finns i ÖP 2010 sidan 48–49 gällande Planeringsinriktning i 

vänsterkanten på sidorna. 

29.8 Under s. 20 pkt. 5 ser fastighetsägaren att det behöver läggas till att den småskaliga 

bebyggelsen på södra sidan Enköpingsvägen med villor och hus i två våningar ska bevaras. 

Det är det bebyggelsen som är attraktiv att bosätta sig i och i detta hänseende har Gamla Bro 

något unikt att erbjuda i pendeltågsnära miljö. Detta är väsentligt eftersom det finns 

kulturmiljöer i Bros tätort, se dokumentet Kulturmiljövärden i Bro, 19 februari 2020 

Avdelningen för övergripande samhällsplanering, Samhällsbyggnadskontoret. 

29.9 Fastighetsägare ser att det under s. 20 pkt. 5 ska läggas till att inriktningen är att ”Värna 

historiska värden” vilket står i gällande översiktsplan ÖP 2010. 

29.10 Under s. 23 pkt. 5 Vägförbindelse och ”kommunlinje för kollektivtrafik” från Råbyrondellen 

söderut till Ginslövs väg enligt ÖP 2010, Kf 2011-12-15 § 162, sidan 27 finns inte med. 

29.11 På s. 23 kallas områden som idag utgör det som i planprogrammet kallas småstadområden, 

d.v.s. flerfamiljshus och Centrum norr om Enköpingsvägen, är de otrygga områdena. 

Planprogrammet skapar ytterligare otrygghet genom att sprida otryggheten från norra sidan 

Enköpingsvägen till södra sidan med de kopplingar som visas. 
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29.12 Den nuvarande texten ”Bro station 1911–1917” under bilden på s. 24 tas lämpligen bort. 

Texten kan tolkas som att stationen byggdes 1911–1917, vilket är felaktig information. 

29.13 På s. 24 är det viktigt att i inledningen lyfta fram att det finns flera byggnader i Gamla Bro 

från 1800-talet. 

Kommentar 

Det stämmer att inte hela Bro omfattas av utsatt område enligt NOAs lista utan området avser 

Finnsta, korrigeras i planprogrammet. 

Kulturlandskap ändras till kulturmiljö. Planeringsinriktningen i planprogrammet 

överensstämmer med FÖP Bro 2040. 

I planprogrammet anges att bebyggelsen ska vara småskalig och vara av småstadskaraktär. I 

planprogrammet sätts inte förutsättningarna för specifika våningshöjder utan det sker i 

detaljplanearbetet. 

Planprogrammets utbredning omfattar inte en eventuell koppling från Råbyrondellen till 

Ginnlögs väg. 

Justeras att bilden på stationshuset är från en tidpunkt i intervallet 1910–1917. 

 

30 Fastighetsägare 7  inkom 2022-01-31 

30.1 Fastighetsägaren ser att på det sätt som Planprogrammet visas på Bro Bibliotek finns det 

stort utrymme för förbättring. Valet av plats för informationen är ett hörn med bristfällig 

belysning, väggen där materialet satts upp är ej tillräckligt belyst. Strukturen på de 

förevisade planerna var usel för att inte säga obefintlig. Några mappar och lösblad låg på ett 

ståbord framför den totalt osammanhängande visningsväggen. Mig veterligt har väl 

kommunen ett antal tjänster där det finns ordet kommunikation i titeln, ambitionen måste 

sättas högre än detta. Ska en medborgare besöka biblioteket för att få en tydligare bild måste 

det visas upp på ett överskådligare sätt. Jag har bara besökt biblioteket i Bro men jag kan ej 

tro att någon av orterna är särbehandlade så det lär väl se lika illa ut på kommunhuset. 

30.2 Den föreslagna förtätningen av Bro kommer inte innebära större tillgång till människor med 

kapital att spendera. 

30.3 Det bör först presenteras en plan för att förbättra den socioekonomiska strukturen i centrala 

Bro. 

30.4 Nuvarande centrum kommer även med en förskjutning söderut fortfarande bära sin 

historiska ryggsäck om inget omdanande har skett socioekonomiskt. 

30.5 Fastighetsägaren ser att Upplands-Brohus har ju släppt till en möjlighet att ombilda 

fastigheter på Fasanstigen, är detta en början på något större projekt på kommunägda 

fastigheterna i Råby?  

30.6 Finns det planer från fastighetsägaren i Finnsta att renovera / ombilda till bostadsrätter? 

30.7 Gamla Bro söder om Enköpingsvägen har inget behov av att förtätas. 

30.8 Det "borgerliga blocket" var under förra valrörelsen väldigt tydliga med att bevara 

karaktären och ej förtäta gamla delen av Bro.  

30.9 Förslaget kommer innebära ökad insyn för de som bor närmast Enköpingsvägen. 
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30.10 Fastighetsägaren undrar vilka förmodas avnjuta måltider, kafébesök på en trafikdämpad 

genomfartsgata? Det är ju inte stora ytor som ställs till buds för en byggnation på bägge 

sidor om Enköpingsvägen.  

30.11 Det nämns inget om att förvärva fastigheter längs Enköpingsvägen för att ge plats åt ny 

byggnation. 

30.12 Det fanns planer på att köpa in fastigheter längs Köpmanvägen innebärande en förtätning av 

området och att den lugna gatan med parkeringsplatser längs gatan som ska trafikeras av 

bussarna till och från stationen. Därtill ska det även byggas söder om Kamrervägen med 

punkthus innebärande ett ökat parkeringsbehov. Vad som händer är att närliggande gator blir 

buffertzoner för parkering av bilar som ägs av människor som drabbats av visionen att det 

ska vara <1 parkering per lägenhet och villagator i Gamla Bro får betala priset för 

förtätningen. 

30.13 Led om bussar från norra Bro till stationen med på och avstigning söder om stationen. 

Köpmanvägen blir en lugn gata och vi får större flöden av människor på det nya torget söder 

om stationen som ger de tänkta verksamheterna där större kommersiella möjligheter och 

uthållighet. 

Kommentar 

Den fysiska utvecklingen ingår i projektet Omdaning Bro vilket är en satsning som tar ett 

helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och 

fysiskt fram till 2030. Social hållbarhet är ramen för hela arbetet. 

Fastighetsägarnas planer för sina nuvarande fastigheter i Råby och Finnsta avseende 

ombildning till bostadsrätter och underhåll är inget som hanteras inom ramen för 

detaljplanerna. 

Inriktningen i planprogrammet för Köpmanvägen är låg bebyggelse i form av stadsradhus, 

småhus och låga flerbostadshus. 

Utredning av den framtida busstrafiken och bussangöringen till stationen utreds i kommande 

detaljplan samt i arbetet med utvecklingen av stationsområdet. 

 

31 Fastighetsägare 8   inkom 2022-01-31 

31.1 De verksamheter som har möjlighet att etablera sig på Köpmanvägen är de som är redan 

finns etablerade. Ett ökat utbud av lokaler kommer leda till tomma lokaler och icke 

önskvärda verksamheter. 

31.2 Fastighetsägaren efterfrågar en utredning av om förslaget kan leda till ökad brottslighet som 

droghandel och personrån.  

31.3 Konceptet ”småstad” är inte tillämpligt i ett centralt område och av den storleken som Bro är 

och med den expansion som pågår. 

Kommentar 

Koncentrering av verksamheter planeras till Bro Torg. Hela projektet syftar till att minska 

utanförskap, otrygghet och brottslighet. 
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32 Fastighetsägare 9–18 gemensamt inkom 2022-01-31 

32.1 Den information som skickades ut från kommunen och fanns på kommunen hemsida var 

otydlig. De som inte är insatta i processer kring stadsplanering är det inte lätt att veta vad en 

programplan innebär.  

32.2 Fastighetsägarna tolkar skrivning på sid 26 som att kommunen vill köpa upp dessas 

fastigheter för att kunna bygga om hela Köpmanvägen. I det område som är inritat för detta i 

programplanen finns även den norra sidan av Kamrervägen med.  

32.3 Mellan pizzerian och Kamrervägen finns ett lummigt område med stora, vackra lindar och 

lönnar. Där finns nu färdiga planer för byggnation av flervåningshus, vilket fastighetsägarna 

motsätter sig.    

32.4 Fastighetsägarna motsätter sig byggnation på det som idag är garage och parkering för 

radhusområdet. 

32.5 Fastighetsägarna vill inte ha högre bebyggelse än de en- till tvåvåningshus som kantar 

Köpmanvägen och Kamrervägen. De ser att högre bebyggelse skulle förstöra karaktären på 

Gamla Bro. 

32.6 Fastighetsägarna bedömer att kundunderlaget för de nyetablerade affärer och matställen som 

finns med i ”småstadsmiljön” inte kommer att finnas. 

32.7 Med ökad tågtrafik behöver även busstrafiken förtätas. Detta kommer att ge en fördubbling 

av busstrafiken på Köpmanvägen, vilket skulle påverka boendemiljön mycket, dels med 

buller och dels med ökade avgaser. 

32.8 Den miljö som redovisas i CF Möllers presentation ”Vy 5 Köpmanvägen” kommer innebära 

dålig framkomlig för busstrafiken. Med en förtätning av bebyggelsen på Köpmanvägen 

innebärande gångväg på båda sidorna blir det inte mycket plats kvar för bil - och busstrafik. 

Med ökat antal boende i området kommer sannolikt både gång- och biltrafik att öka. 

32.9 Fastighetsägarna ser att med ombyggnation av stationsområdet vore det önskvärt att de 

busslinjer som går söder om Bro, som sannolikt kommer att utökas i takt med att de nya 

bostadsområdena byggs, skulle få en hållplats på den södra sidan av stationen.  En sådan 

hållplats finns i detaljplanen för Trädgårdsstaden.  

32.10 Redan i dagsläget bedöms det saknas tillräckliga kommunikationer för de som nu bor i Bro i 

form av pendeltågsavgångar och busslinjer. Med tanke på den stora inflyttning som 

förväntas i Bro Mälarstrand, Tegelhagen och Trädgårdsstaden kommer stora satsningar på 

nya busslinjer samt ökad tillgänglighet till pendeltåget i form av flera nya stationsentréer 

samt utökade tågavgångar att krävas. Lägger man därtill framtida planer på fyrspårig järnväg 

kommer det att krävas ytterligare utbyggnad av lokaltrafiken. Denna utökade busstrafik kan 

inte enbart belasta Köpmanvägen, där den mesta busstrafiken från stationen går idag, utan 

man måste sprida ut den och lägga om rutterna. 

32.11 Fastighetsägarna är inte intresserade av att sälja sina fastigheter för att möjliggöra föreslagen 

exploatering.  

32.12 Fastighetsägarna är inte intresserade av att bo i en ”småstadsmiljö” utan trivs bra i den miljö 

vi nu bor i.  

32.13 Fastighetsägarna ser att Bro centrum är inte speciellt attraktivt eller inbjudande, ännu mindre 

så efter den ”uppfräschning” som gjordes för några år sedan med stenläggning och stolar. 

Tillgängligheten för synskadade är nedsatt pga. låga sten plintar och kanter. Där finns 

absolut utrymme för utveckling, vilket de välkomnar. 

32.14 Fastighetsägarna är oroliga för att byggarbete kommer påverka boendemiljön. 
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32.15 Fastighetsägarna ser att ett ökat antal boende i området skulle både biltrafiken och mängden 

människor som rör sig till fots öka, vilket skulle kunna öka risken för olyckor.  

32.16 Fastighetsägarna ser att med de områden där det förutom centrumområdet finns mer 

otrygghet, Råby och Finnsta, som av polisen klassas som utsatta områden, finns inte alls med 

i denna programplan trots att det skulle falla väl in i de vägledande principerna som nämns 

på sid 6, att ”Platser som kan uppfattas som ”baksidor” eller otrygga aktiveras, 

programmeras och integreras med befintlig och kommande bebyggelse genom stråk och 

mötesplatser.”.  

32.17 Där finns till stor del de områden som nämns på sidan 4. På den centralt placerade 

obebyggda marken där skulle man kunna förtäta bebyggelsen och ändå bevara 

grönområdena. Man skulle kunna skapa mötesplatser med aktiviteter för ungdomar. I dag 

känner sig föräldrar otrygga med att låta sina barn leka utomhus. Droghandel bedrivs på 

undanskymda platser. Om syftet med ”Omdaning Bro” är att öka tryggheten är det konstigt 

att de områdena inte finns med, medan vårt område, där det inte finns samma utsatthet och 

otrygghet ska byggas om. 

32.18 Fastighetsägarna har en oro för hur en eventuell ny detaljplan över området kommer att 

påverka värdet på deras fastigheter. 

32.19 Fastighetsägarna efterfrågar specialistvård i området som barnmedicinsk 

specialistmottagning. De ser att det ökande invånarantal innebär att behovet av detta behöver 

tas med i beräkningen.  

32.20 Fastighetsägarna motsätter sig den planerade bebyggelsen vid lindarna och lönnarna på 

Köpmanvägen. De ser att det hade varit bättre att ha en parkmiljö där med lekplats som 

komplement till fotbollsplanen som används flitigt av både Härneviskolan och boende i 

närheten och ett sätt att göra stationsområdet mer attraktivt. 

32.21 Fastighetsägarna önskar en fortsatt dialog med kommunen kring planerna för Köpmanvägen 

och Kamrervägen samt för hela centrala Bro.  

Kommentar 

Inriktningen i planprogrammet för Köpmanvägen är låg bebyggelse i form av stadsradhus, 

småhus och låga flerbostadshus. Redan antagna detaljplaner gäller dock planeras för 

stadsradhus i två våningar på Köpmanvägen söder om Kamrervägen trots att detaljplanen 

medger 4 våningar. 

Utredning av den framtida busstrafiken och bussangöringen till stationen utreds i kommande 

detaljplan samt i arbetet med utvecklingen av stationsområdet. Alternativ till att köra 

dubbelriktad busstrafik på Köpmanvägen utreds. 

Områdena i Råby och Finnsta kommer studeras med nuvarande fastighetsägarna vilket 

eventuellt kan bli aktuellt med detaljplanearbete för att med fysisk planering förbättra 

tryggheten. 

En fortsatt dialog planeras med boende i Bro för utvecklingen av Köpmanvägen.  
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Resultat av samrådet 

Ändringar i planförslaget 

Endast redaktionella ändringar har genomförts i förslaget till planprogram och kompletteringar 

avseende preciserade fördjupade utredningar i samband med detaljplanearbetet. 

- Handelsutredning 

- Skyfallsutredning och bedömning av översvämningsrisker 

- Förorenade områden 

 

Underlagsmaterial 

• Kopior av inkomna synpunkter under samrådet.  

 

Materialet går att beställa från kommunens enhet för Samhällsutvecklingsprojekt. 

 

 

Upprättad 2022-05-04  

 

 

 

Maria Acaldo        Niclas Sandberg  

Projektledare Omdaning Bro     Projektledare exploatering 
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Introduktion 
Syftet med reglerna kring miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planarbetet för 
att främja hållbar utveckling (6 kap. 1-19 §§). För att uppnå detta är det av stor vikt att 
undersökningen av betydande miljöpåverkan genomförs tidigt i planprocessen. I takt med 
att nytt underlag framkommer bör bedömningen uppdateras, vilket även innebär att 
tidigare ställningstagande kring betydande miljöpåverkan kan behöva revideras. Hur 
undersökning och miljöbedömning bäst genomförs beskrivs i Boverkets (2006) och 
Naturvårdsverkets (2009) vägledningar för miljöbedömning av planer samt 
Kunskapsbanken (Boverket 2018). 

Det finns inget krav på att en undersökning ska genomföras redan vid upprättande av 
planprogram, eftersom planprogram inte krävs enligt lag (se 5 kap. 10 § PBL och 6 kap. 3-
5 § MB). Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd bör en undersökning (tidigare benämnd 
behovsbedömning) genomföras så snart det är möjligt (NFS 2009:1). Rekommendationen 
är därför att ändå påbörja arbetet med undersökning redan under detta skede i planarbetet 
(Boverket 2006, s.21). I ett planprogram anges planens utgångspunkter och mål. I detta 
skede bör undersökningen därför främst användas för att identifiera viktiga miljöaspekter 
för det vidare detaljplanearbetet. 

Lagrum 
Detta verktyg för att genomföra undersökning av betydande miljöpåverkan är framtaget 
enligt de bestämmelser som gäller för miljöbedömning från och med den 1 januari 2018. 
Miljöbalkens 6 kapitel ändrades den 1 januari 2018 vilket medförde nya regler för 
miljöbedömning. Verktyget kan således användas för de detaljplaner som har fått 
planuppdrag tidigast den 1 januari 2018. Det är i linje med övergångsbestämmelser för den 
nya lagstiftningen.  

Verktyg för undersökning om betydande miljöpåverkan  
Verktyget består av sju checklistor. Den första checklistan behandlar särskilda 
bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag eller krav på att genomföra 
miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna utgör kärnan i verktyget och är 
tematiskt indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella 
värden och risker för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor ska platsens 
känslighet och nuvarande förhållanden först beskrivas, för att sedan redogöra för hur 
planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli. 

Det räcker med att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan för en miljöaspekt 
för att så ska anses vara fallet och miljöbedömning ska inledas (NFS 2009:1). En 
fullständig genomgång av alla checklistor bör ändå göras för att klargöra på vilka grunder 
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En fullständig genomgång är även 
värdefull om det senare visar sig att den först utpekade aspekten inte längre kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. En väl utförd och dokumenterad undersökning är också 
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en bra utgångspunkt för avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen. 
Undersökningen har även ett värde för arbetet med planbeskrivningen även om det inte 
krävs en miljöbedömning. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från 
de tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en 
sammanvägd bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av checklistan hanterar 
omfattningen av påverkan och behöver inte fyllas i om det redan har fastslagits att planen 
medför betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, s.19). Råder det fortfarande oklarheter 
om planens påverkan är betydande kan denna del användas som ett stöd för 
ställningstagandet. Detta ställningstagande ska avslutningsvis motiveras. Sist i dokumentet 
beskrivs hanteringen av undersökningen i avsnittet som är benämnt Hantering.  

Betydande miljöpåverkan 
Vid bedömning av betydande miljöpåverkan är det skillnaden mellan den miljöpåverkan 
som genomförandet av detaljplanen medför och den miljöpåverkan som blir följden av om 
detaljplanen inte genomförs, som är i fokus (Naturvårdsverket 2009, s.36). Det står inte 
entydigt definierat i lagstiftningen eller förarbeten hur stor påverkan ska vara för att den 
ska antas vara betydande (Naturvårdsverket 2009, s.35). Skälet till detta är sannolikt att det 
är platsens känslighet och storleken på störningen som avgör om påverkan blir betydande 
eller inte. 

Ju större sannolikheten är för att en viss typ av miljöpåverkan ska inträffa, desto större är 
risken för att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, s.20). 
Likaså ökar risken om varaktigheten blir lång eller om påverkan förväntas uppkomma 
ofta. Är området särskilt värdefullt eller känsligt eller om det är svårt att avhjälpa negativ 
påverkan ökar också risken för betydande påverkan.  

Kriterierna för bedömning av miljöpåverkan innehåller framför allt negativa aspekter men 
även positiva aspekter ska beaktas (Boverket 2006, s.18). Det är dock den negativa 
påverkan som är utslagsgivande vid ställningstagandet om betydande miljöpåverkan. 
Osäkerhet om vilken påverkan planens genomförande kan få, bör hanteras som en risk för 
betydande miljöpåverkan. En positiv påverkan av en aspekt kan inte vägas mot en negativ 
påverkan av en annan (Boverkets 2006, s.18). 
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Planens syfte och huvuddrag 
Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart Upplands-Bro – 
kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med FÖP Bro samt de 
projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Den 
strategiska inriktningen är att gå från en tätort med förortskänsla till en sammanhållen stad 
med småstadskänsla.  

Syftet med planprogrammet är att tydliggöra strategisk viljeinriktning för kommande 
detaljplanearbete och därmed ta strategiska styrdokument såsom ÖP (2010), FÖP Bro samt 
PM Projektdirektiv Omdaning Bro ytterligare ett steg närmare ett genomförande.  

Utvecklingsförslaget innehåller förtätning av befintliga miljöer och går från 
funktionsseparerat till integrerat stadsrum. En variation av upplåtelse- och boendeformer 
eftersträvas. Gestaltningen är småskalig och stadsmässig och fysiska barriärer byggs bort. 
Arbetsplatser och kommersiell service är integrerade inslag i stadslivet och plats skapas i 
offentliga miljöer. Stråk och kopplingar uppmuntrar till rörelse och möten liksom att 
kopplingar till natur stärks.  

Utvecklingen i centrala Bro utgår från tre prioriterade områden; Bro torg, Enköpingsvägen 
och Köpmanvägen.  

Bro Torg utvecklas till en central, trygg mötesplats med utveckling av olika boendeformer, 
kommersiell service, kultur och arbetsplatser. Stråket från Bro torg till Köpmanvägen 
stärks genom att befintliga Brorondellen görs om till småstadsmässig fyrvägskorsning. 
Kommersiell service och handel stärks i stråket ned mot Köpmanvägen. Köpmanvägen 
utvecklas till ett levande stråk som knyter ihop Bro Torg med stationsområdet genom nya 
målpunkter längs stråket. Enköpingsvägen omdanas från karaktären av genomfartsled till 
ett småstadsmässigt huvudstråk med förtätning längs vägen. Förtätning inom området sker 
med bebyggelse av småstadstyp och ska möjliggöra för både fler bostäder och lokaler för 
verksamheter.   

Då planprogrammet är en strategisk viljeinriktning för området kommer 
utvecklingsförslag att preciseras i efterföljande detaljplanering. Det innebär att placering 
av tillkommande bebyggelse, bebyggelsevolymer och bygghöjder etc. kommer att 
preciseras i senare skede.   
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Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 
§ PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för 
detaljplaner med standardförfarande behöver inte 
upprättas om planen enbart gäller något av nedan 
nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende är aktuell 
och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a 
§ PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som 
tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-verksamhet), och är mkb:n 
i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 X 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom 
fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller 
en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av 
järnväg, och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig 
för detaljplanen? 

 X 

Kommentar Planen omfattar inte undantag från miljöbedömning enligt ovanstående 
punkter.  
Undersökningen avser ett planprogram, där det ej råder krav på 
undersökning av BMP, dock är allmänna råd att inleda undersökning 
så tidigt som möjligt i planprocessen med fokus att använda forumet för 
att identifiera viktiga miljöaspekter för det vidare detaljplanearbetet. 

2 § p1 
Miljöbedö
mningsför

ordning 

Krav på miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet 
kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som 
kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 
27 & 28 a 

§§ MB 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller 
åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område som förtecknats enligt fågeldirektivet 
(2009/147/EG) och därmed kräver tillstånd (Skyddad 
natur)? 

 X 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller 
åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område som förtecknats enligt art- och 
habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd 
(Skyddad natur)? 

 X 

Komment
ar 

Planen antas inte medföra krav på miljöbedömning enligt ovanstående 
punkter. Närmaste Natura 2000-område är Broviken ca 2 km söder om 
planområdet. Natura 2000-området har avsatts till skydd för 
vattenlevande organismer och karakteriseras av grunda, näringsrika 
mjukbottenmiljöer. Avrinning sker från Bro söderut mot Broviken och 
dagvattenhantering behöver beaktas för att inte påverka recipienter 
nedströms.  
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Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐ Biologiskt kulturarv (Information) 
☐ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 
☐ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  
☒ Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
☒ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
☐ Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
☐ Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Planområdet utgörs av de centrala delarna av Bro, och planen anger att det idag är 
en tätort med förortskänsla. Stora delen av planområdet är uppfört under 1945-1970-
tal, och benämns rekordåren. Enligt fördjupad kulturmiljöutredning finns 
karaktärsområden där särskild hänsyn behöver tas till kravet på varsamhet. 
 
Bostadsområdet Finnsta (karaktärsområde) är tillkommet under miljonprogrammets 
tid och består av flerbostadshus, parkanläggning, skola, liten centrumetablering och 
radhusområde. Bebyggelsen har ett gemensamt formspråk och bostadsbyggnaderna 
har fasader i bränt tegel och platta tak. Området ligger norr om Enköpingsvägen. 
 
Stationssamhället (karaktärsområde) i söder är uppfört 1850-1945. Bro gamla 
stationssamhälle har med ett organiskt vägnät vuxit upp norr om järnvägsspåret med 
det gamla stationshuset som utgångspunkt. Området utgörs idag av en blandad 
bebyggelse från hela 1900-talet. De flesta av bostadshusen är villor men här finns 
även ett par flerfamiljshus från 1950- talet. Vägnätet är till stor del intakt från 
kartmaterial över tomtindelning från 1909.  
 
Det finns lokala kulturhistoriska värden i området. Bro centrum innehåller 
flerbostadshus med en från 1980-talet tidstypisk arkitektur ger en bild av kommunens 
expansion och dess kontinuerliga bostadsbyggande.  
 
Tillkommande kompletteringar av bebyggelse behöver ske på ett sätt som beaktar 
befintlig arkitektur. Fördjupat gestaltningsarbete i samband med detaljplanering kan 
utgöra underlag för anpassning till kulturmiljövärden.  
 
Det finns några fornlämningar (hällristning och runsten enl. RAÄ) inom planområdet. 
Tillkommande bebyggelse förutsätts kunna anpassas till och beakta förekommande 
fornlämningar.   

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.  
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☐ Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning) 
☐ Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) 
☒ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 

2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper) 
☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 

Beskrivning Planen antas inte medföra krav på miljöbedömning enligt ovanstående punkter. 
Planen bedöms kunna anpassas så att förekommande värden kan beaktas.  
 

Planens påverkan 

Beskrivning Kulturmiljöer i centrala Bro är av lokalt värde och speglar förståelsen för ortens 
framväxt. Planen riskerar att påverka dessa värden om inte tillkommande 
bebyggelse och förändringar beaktar befintliga värden. Bedömningen är att genom 
god gestaltning kan föreslagen utveckling av orten ske på ett sätt som respekterar 
befintliga värden så att kompletteringar kan tillkomma på ett positivt sätt. Det innebär 
att val av placering av ny bebyggelse, höjder och utformning bör ske på ett sätt som 
inte förtar befintliga värden. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kommentar Förslag på gestaltning bedöms kunna tas fram i samband med detaljplanering inom 
planområdets delar på ett sätt som innebär att föreslagen tillkommande bebyggelse 
och förändringar kan ske på ett sätt som beaktar befintliga kulturvärden och ger 
positiva tillskott till utvecklingen av centrala delar av Bro.  
 

Hänvisning till Miljöbedömningsförordning (2017:966): 
§5, 11 § p 4, 12 § p 3m § 13 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 11 § p 4 MB 

 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till naturvärden.  
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Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 
☐ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur) 
☐ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

(Skogens pärlor; Skyddad natur) 
☐ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur) 
☐ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) 
☐ Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur) 
☐ Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 
☐ Områden med höga naturvärden klass 1 och 2 enligt SIS-standarden (ej tidigare 

dokumenterade) 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
☐ Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 

Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 
☐ Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 

förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 
☐ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
☐ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 
☒ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  
☐ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning Planområdet utgörs av stadsmiljö redan i dagsläget, och utan särskilda naturvärden 
dokumenterade. Det har dock observerats rödlistade arter (artportalen) inom 
planområdet. Planområdet bedöms inte hysa biotoper som är avgörande för 
skyddade arter. Artskyddsfrågor kan aktualiseras i detaljplan.   
 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☒ Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur) 
☐ Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur) 
☐ Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1) 
☐ Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) 
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Ekologiskt känsliga områden, ESKO, enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i 

översiktsplan) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
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☐ Världsarv (Information) 
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 
☐ Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur) 
☐ Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur) 
☐ Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur) 

Beskrivning Närmaste Natura 2000-område är Broviken ca 2 km söder om planområdet.  

Planens påverkan 

Beskrivning De största riskerna för naturområden bedöms vara påverkan på vattenkvalitet som 
via dagvatten kommer från planområdet och riskerar nedströms recipienter. 
Dagvattenhanteringens utformning kommer att studeras i samband med 
detaljplanearbetet och det bedöms kunna tillskapas fungerande dagvattenlösningar 
så att negativ påverkan på nedströms recipienter kan undvikas. Det bedöms därmed 
inte föreligga risk för betydande miljöpåverkan. Med utveckling av 
dagvattenhantering bedöms positiva effekter och förbättrad vattenkvalitet kunna 
uppnås jämfört med nollalternativet.   

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kommentar Vid detaljplanering kommer det att ställas krav på en fungerande dagvattenhantering 
både utifrån flöden och föroreningsinnehåll. Det bedöms finns förutsättningar för att, 
genom utredning av dagvatten, utveckla dagvattenlösningar på ett sätt som 
säkerställer ställda krav. Dagvattenlösningar preciseras lämpligen i detaljplaneskedet 
när exploateringsplaner preciseras.  

Hänvisning till Miljöbedömningsförordning (2017:966): 
§5, 11 § p 4, 12 § p 3m § 13 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 11 § p 4 MB 

   



59 Godkännande av planprogram för centrala Bro - KS 22/0288-2 Godkännande av planprogram för centrala Bro : Undersökning av betydande miljöpåverkan Planprogram Centrala Bro

 

Upplands-Bro kommun  Datum   10 (21)  
2021-12-03   

 

 

Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☒ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 

☒ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 
fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☐ Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
☐ Tysta områden 
☐ Turistdestinationer 
☒ Mötesplatser 
☐ Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Då planområdet utgörs av centrala delar av Bro med lokalt centrum, torg och stråk 
mellan viktiga funktioner finns ett flertal viktiga mötesplatser att beakta i området. 
Inom och i nära anslutning till planområdet finns grönytor med parkkaraktär och 
närnatur med större grönområden norr om Råby IP.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) 
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 
☐ Världsarv (Information) 
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 

Beskrivning  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planen syftar till att stärka centrala Bro med särskild ambition att stärka de sociala 
förutsättningarna. Genom att gå från dagens förortskänsla till att utveckla 
småstadskänslan är det centralt att förbättra de sociala värdena genom att minska 
dagens barriärer, stärka torgmiljöer och stärka betydelsefulla stråk mellan olika 
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målpunkter. Sociala värden bedöms kunna stärkas genom planen.  
 
Det bedöms att planen värderar och ska ta tillvara grönområden inom i anslutning 
tillplanen likasom att kopplingar till närliggande grönområden ska stärkas. I planen 
anges att kopplingen till Mälaren och andra naturvärden ska stärkas. Då förtätning är 
en del i planens syfte är det av betydelse att förtätning görs på ett genomtänkt sätt 
som inte tar i anspråk värdefulla grönområden.   

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Det är viktigt att sociala värden beaktas i detaljerad planering och det fördjupade 
gestaltningsarbete som ska tas fram i detaljplaneskedet. Ambitioner finns att detta 
ska göras och ingår i den planerade strategiska utvecklingen av området. 
Bedömningen är att det finns förutsättningar till att nå positiva sociala konsekvenser. 
 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Hänvisning till Miljöbedömningsförordning (2017:966): 
§5, 11 § p 4, 12 § p 3m § 13 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 11 § p 4 MB  
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Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen. 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 
☐ Skog (skogsbruk) 
☐ Fiske (vilt och odling) 
☐ Mark till rennäring 
☐ Ängs- och betesmark (jordbruk) 
☐ Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
☐ Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
☒ Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 
☐ Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
☐ Mineraler, bergarter, jordarter 
☐ Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
☐ Färskvatten (grundvattenförekomster) 
☐ Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, 

och fossil) 

Övriga materiella värden: 
☒ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
☐ Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och 
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

☐ Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
☐ Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
☐ Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 

brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 
☐ Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
☐ Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 

kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
☒ Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskrivning Värden för rekreation, idrott och friluftsliv finns i området genom Råby IP och 
grönområden norr om planområdet. När Enköpingsvägen görs om till stadsgata styrs 
genomfartstrafik i ökad utsträckning till E18. Inom planområdet förbättras 
förutsättningarna för gång- och cykeltrafik när gator anpassas och barriäreffekter 
minskar.  
 
Ytvattenförekomster finns söder om planområdet i form av Mälaren. Avrinning sker 
från Bro centrum söderut mot Mälaren, varför utgående vattenkvalitet från området är 
att beakta. Söderut från Bro rinner även Brobäcken som utgör ytvattenförekomst 
(övrigt vatten).  
 
   
  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 
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☐ Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
☒ Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)  
☐ Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
☐ Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
☐ Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
☐ Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
☐ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

Beskrivning Planområdet ingår i sekundär zon för vattenskyddsområde – östra Mälaren.  

Planens påverkan 

Beskrivning Planen bedöms kunna ta tillvara materiella värden som omfattar rekreation, idrott och 
friluftsliv genom att strukturer och kopplingar till befintliga värden stärks. 
Förutsättningarna för gång- och cykeltrafik stärks med planen vilket är en positiv 
utveckling för ett område där småstadskänslan ska stärkas.  
 
Genom en utvecklad dagvattenhantering (vilken utvecklas närmare i 
detaljplaneskedet) ges förutsättningar för att klara krav för dagvatten, samt att det 
inte sker ökad belastning på nedströms recipienter (ytvattenförekomster)  
 
För Östra Mälarens vattenskyddsområde finns föreskrifter för vilka verksamheter 
som får utföras inom sekundär zon. Planens innehåll bedöms kunna preciseras på 
ett sätt som håller sig inom ramen för dessa åtgärder och på ett sätt som inte 
påverkar vattenskyddsområdets värden.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Nej 

Kommentar Förekommande värden bedöms kunna beaktas på ett sätt som inte innebär risk för 
betydande miljöpåverkan. Dagvattenhantering inom området behöver utvecklas på 
ett sätt som klarar aktuella krav och på så sätt inte belasta berörda recipienter 
(ytvattenförekomster).   

Hänvisning till Miljöbedömningsförordning (2017:966): 
§5, 11 § p 3 & 4, 12 § p 1 & 3 § 13 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 11 § p 4 MB  
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Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 
av planen.   

☒ Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

☒ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
☒ Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, 

lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, 
markföroreningar) 

☐ Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 
☐ Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
☒ Klimatfaktorer (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

Beskrivning I centrummiljöer med stor andel bebyggelse och hårdgjorda ytor riskerar att bil 
utsatta för höga temperaturer vid värmeböljor med risk för människors hälsa och 
välmående under dessa perioder. Värmekoncentrationer är som högst vid tät 
bebyggelse, centrum, torg och stora parkeringsytor. Värmen lindras i delar där det är 
högre inslag av grönska.  
 
Enköpingsvägen har idag karaktären av en genomfartsgata med risk för störning på 
omgivningen i form av buller, luftkvalitet och olycksrisker. Vägen utgör även i 
dagsläget en barriär.     
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Länskarta LstAB Värmekartor. Röd färg indikerar högre uppmätta maxtemperaturer.  
 
 
I planområdet finns platser som riskerar att bli översvämmade vid skyfall. Utsatta 
lågpunkter är särskilt vid viadukter/broar liksom instängda lågpunkter mellan 
bebyggelse och parkeringsytor.  
 

 
Länskarta LstAB. Lågpunktskartering (blå markeringar) samt dynamisk 
skyfallskartering 2021 (gröna områden). Visar lågpunkter med särskild risk för 
översvämning i samband med skyfall.  
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Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen. 

☐ Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna 
åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014) 

☐ Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets 
åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 

☐ Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐ Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18; 

statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.) 

Beskrivning Söder om Bro ligger ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln (SE659044-160864). 
Statusklassningen är måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Miljökvalitetsnormen är god ekologisk och kemisk status. Utsläpp av dagvatten 
riskerar att påverka vattenförekomsten negativt, om det inte hanteras på rätt sätt.  
 

Planens påverkan 

Beskrivning Vid planerad ytterligare förtätning inom planområdet ökar behoven av att beakta 
lokalklimat och risken för värmeutsatta områden. Det finns risk för ökade problem 
med värme om aspekten inte beaktas liksom att pågående klimatförändringar 
riskerar att späda på problematiken ytterligare. Med planprogrammets ambition om 
att omdana Bro till en ökad småstadskänsla med förändringar i gatumiljöer och 
boendemiljöer bedöms det finnas förutsättningar att genomföra omdaningen på ett 
sätt som beaktar värmeproblematik.  Utformningsförslag bör beakta frågan så att 
värmealstring kan dämpas, tex. genom att prioritera tillräcklig andel grönska och 
skuggning.    
 
Dagvattenhanteringens utformning (vilken utformas i detaljplaneskedet) behöver 
kombineras med lösningar för hantering av risk för översvämning i samband med 
skyfall. Utan en utvecklad hantering av skyfall riskerar befintliga lågpunkter att bestå 
och i händelse av skyfall riskerar översvämning medföra skador. Med åtgärder 
bedöms risker för översvämning i samband med skyfall kunna reduceras jämfört med 
i dagsläget.    
 
När Enköpingsvägen görs om till stadsgata är en önskvärd följdeffekt att tung trafik 
och trafik med farligt god kan flyttas över till bättre och säkrare alternativ, särskilt 
E18. Det är en positiv effekt för människors hälsa, med minskade risker för buller, 
luftpåverkan och olycksrisker. Vid förtätning av stadsmiljöer finns risk för ökade 
luftföroreningshalter i ett allt trängre gaturum där luftföroreningar riskerar att bli 
stående. Platsen bedöms i stort inte vara av den karaktär som riskerar större 
problem, men kan behöva beaktas vid utformning av bebyggelse och gaturum. 
Småstaden ger samtidigt möjlighet att premiera mer hållbara transporter som ger 
mindre påverkan på luft.        
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Miljökvalitetsnormer för ytvatten bedöms inte påverkas genom att efterföljande 
detaljplanering kommer att vara förenad med kravställning på utvecklad 
dagvattenhantering där uppställda flödes- och reningskrav uppfylls. Potential till 
förbättring av dagvattenhantering finns jämfört med i dagsläget.    
 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?   Nej 

Kommentar Det bedöms finnas risker för att förtätning kan medföra ökade problem med höga 
temperaturer i stadsmiljön i samband med värmeböljor. Däremot bedöms det finnas 
förutsättningar för att beakta denna hälsoaspekt vid utformning av området. I flera 
delar bedöms det finns möjligheter för ökat inslag av grönska och skugga i området 
och på sätt möjligheter till förbättrat lokalklimat. Detta behöver beaktas i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Dagvattenlösningar behöver kombineras med åtgärder för att 
reducera risk för översvämning i samband med skyfall, och det bedöms finnas 
potential till förbättringar jämfört med dagsläget.       
 
Positiva miljö- och hälsoeffekter bedöms kunna uppnås genom att Enköpingsvägen 
görs om till stadsgata.  
 
Positiva effekter bedöms kunna åstadkommas genom en utvecklad 
dagvattenhantering, vilken är kan förbättra förutsättningar för nedströms recipienter.  
 

Hänvisning till Miljöbedömningsförordning (2017:966): 
§5, 11 § p 4-7, 12 § p 1, 3 § 13 
 
Miljöaspekter i 6 kap. 11 § p 4 MB 
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Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Förekommande värden och risker har identifierats under denna undersökning av 
betydande miljöpåverkan. Bedömning görs att efterföljande detaljplanering där 
utformningsförslag konkretiseras har förutsättningar att anpassas till och därigenom 
beakta förekommande värden.  

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?  Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Förekommande värden och risker har identifierats under denna undersökning av 
betydande miljöpåverkan. I stora delar bedöms planförslaget ge positiva 
konsekvenser, särskilt inom det sociala området, när planerad omdaning av Bro 
sker. Bedömning görs att efterföljande detaljplanering där utformningsförslag 
konkretiseras har förutsättningar att anpassas till och därigenom beakta 
förekommande värden. Fördjupade utredningar kommer att tas fram i samband med 
detaljplanearbetet, och det är naturligt att miljöaspekter och anpassningar till dem 
preciseras i det skedet.  

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 



59 Godkännande av planprogram för centrala Bro - KS 22/0288-2 Godkännande av planprogram för centrala Bro : Undersökning av betydande miljöpåverkan Planprogram Centrala Bro

 

Upplands-Bro kommun  Datum   19 (21)  
2021-12-03   

 

 

betydande? 

Beskrivning - 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 

Beskrivning - 

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  

Beskrivning Planprogrammet stämmer överens och är i linje med gällande Fördjupning av 
översiktsplan för Bro (FÖP Bro 2040). 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning - 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 

Beskrivning Planen bedöms inte påverka Natura 200-område eller miljökvalitetsnorm 
(ytvattenförekomst) negativt. Bedömningen görs utifrån att de detaljplaner som följer 
av planprogrammet kommer att behöva utredas utifrån lämplig dagvattenhantering 
och att åtgärder införs i dessa planer så att gällande krav på flöden och rening 
uppnås. Det innebär att dagvatten från planområdet inte påverkar nedströms 
recipienter negativt.  
  

Motiverat ställningstagande 

Aktuellt planprogram är en strategisk viljeinriktning för området. I grunden har planprogrammet en 
ambition att utveckla Bro Centrum på ett positivt sätt, med möjligheter till positiva konsekvenser 
även för människors hälsa och miljö. Planprogrammet är inte på den detaljeringsnivån att det 
preciserar något i det här läget som skulle medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen är att 
planprogrammet inte medför betydande miljöpåverkan och att miljöbedömning därmed inte ska 
genomföras.  
 
Undersökningen används däremot för att identifiera viktiga miljöaspekter för det vidare 
detaljplanearbetet. Det kan inte uteslutas risk för betydande miljöpåverkan i kommande skede med 
detaljplanering för området, beroende på hur viljeinriktning i planprogrammet översätts i konkreta 
utvecklingsförslag samt hur identifierade miljörisker beaktas i detta arbete.   

 
Även om planprogrammet har en positiv ansats så innebär det inte att det inte finns risker för 
människors hälsa och miljö. Risker för negativa effekter för människors hälsa och miljö kommer att 
behöva beaktas och det bedöms i flera fall finnas förutsättningar att integrera miljöaspekter i 
detaljerade utformningsförslag på ett sätt så att negativa effekter kan undvikas och att positiva 
effekter kan stärkas.  
En central utgångspunkt är att efterföljande preciseringar av utformningsförslag beaktar och förhåller 
sig till de identifierade värdena i området. Det innebär att utformningsförslag behöver beakta 
kulturvärden, naturvärden, sociala värden och materiella värden liksom att beakta förekommande 
risker. Bedömningen är att utformningsförslag kan preciseras på ett sätt som förhåller sig väl till och i 
hög grad kan anpassas till identifierade värden. Det bedöms finnas förutsättningar för att nå en låg 
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risk för konflikt med större värden. 
 
En viktig aspekt att säkerställa är en välutvecklad dagvattenhantering, så att gällande krav kan 
uppnås. Detta bedöms kunna säkerställas i detaljplaneprocessen efter utförd dagvattenutredning. 
Utan tillräcklig dagvattenhantering finns risk för negativ påverkan på nedströms recipienter, med risk 
för negativa efter både på vattenkvalitet och naturmiljöer. Även översvämningsrisker i samband med 
skyfall behöver beaktas.   
 
En annan viktig aspekt att beakta är risken för att tätt bebyggda miljöer riskerar att ge områden med 
höga temperaturer i samband med värmeböljor, då det kan orsaka hälsoproblem. 
Utformningsförslag bedöms kunna beakta aspekten på ett sätt där värdet av grönska och skuggning 
ger förutsättningar att reducera problamtiken.   
 
Ett flertal utredningar kommer att tas fram underdetaljplanearbete, t.ex. bullerstudier, trafikanalys, 
riskanalys tung trafik, avgränsningar mot befintliga natur- och kulturmiljövärden. Detaljplanearbetet 
innebär därmed ett naturligt skede för att genomföra anpassningar i utformningen på ett sätt så att 
risker för negativa konsekvenser kan beaktas.      
 
  

Hänvisning till Miljöbedömningsförordning (2017:966): 
§5, § 12 p 1-2, § 13 p 1 

 

Hantering 
Undersökningen om miljöpåverkan har genomförts av Structor Miljöpartner AB utifrån 
tillgängligt kunskapsunderlag, på uppdrag av Upplands-Bro kommun. Följande konsulter 
har varit delaktiga under arbetet:  

- Johan Rodéhn, miljökonsult på Structor Miljöpartner AB   

- Robin Rundström, miljökonsult på Structor Miljöpartner AB. 

 

 

Vid bedömningen av om genomförandet av en detaljplan ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de 
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda 
miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet, i enlighet med 6 kap § 6 
MB. Om kommunen redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk 
miljöbedömning ska göras behöver samråd om undersökningen inte ske.  

Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska, enligt 6 kap 7 § MB avgöras i ett särskilt beslut samt göras tillgängligt 
för allmänheten.  
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Inledning
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Bakgrund, syfte och mål

Bakgrund

Ett utvecklingsprogram/koncept är under framtagande för centrala 
Bro och framförallt Bro Torg (Bro Centrum). Syftet med 
utvecklingsprogrammet är att tydliggöra en strategisk viljeinriktning 
för kommande detaljplanearbete.

Det finns en tydlig inriktning att utveckla de centrala delarna av Bro, 
dels för att skapa utrymme för tillväxt dels för att överbrygga de 
fysiska barriärer som är ett resultat av tidigare planeringsideal och 
även vända utvecklingen i området. Ambitionen är tydliga att binda 
samman Bro till en levande och trygg plats med småstadskänsla och 
överbrygga fysiska barriärer såsom Enköpingsvägen genom 
omvandling med inriktning av småstadsgata med kantstensparkering 
och utrymme för fotgängare och cyklister, samt förtätning med ny 
bebyggelse längs med vägen.

Köpmanvägen ska utvecklas till ett levande stråk som binder samman 
Bro Station med Bro Torg och i förlängningen med nya 
bostadsområden söder om järnvägen. Att utveckla och binda samman 
olika stråk genom att skapa fler och tydliga kopplingar mellan Bros 
olika delar. Flera olika funktioner ska integreras i stadsrummet såsom; 
aktiva mötesplatser, blandade boendeformer, kommersiella lokaler, 
handel/service, arbetsplatser och integrerat gaturum för såväl 
fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafik. 

I en tidig idé bedöms det finns förutsättningar att tillföra 600 – 800 
bostäder och 4 000 – 5 000 kvm lokaler kring Bro Torg.

Syfte 

Utredningen ska ge ett underlag för den fortsatta planeringen av Bro 
Torg (nuvarande Bro centrum) och förhållandet mellan bostäder, 
kommersiell service och samhällsservice. 

Mål

Utredningen beskriver förutsättningarna för handel och service samt 
redovisar en omvärldsanalys och trender och ger en inriktning om 
möjligt utbud. 



59 Godkännande av planprogram för centrala Bro - KS 22/0288-2 Godkännande av planprogram för centrala Bro : Handelsutredning Bro Torg

Trender och omvärld
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Coronapandemins effekter för handeln

Positiv utveckling för fysiska butiker trots Coronapandemin

År 2020 var ett speciellt år för detaljhandeln. Det berodde naturligtvis 
på att större delen av året präglades av Coronapandemin. Trots 
restriktioner och konsumenternas oro för smitta ökade ändå 
försäljningen i total detaljhandel i fysiska butiker med 1 procent 
jämfört med 2019.

I dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 2 procent medan 
sällanköpsvaruhandeln hade en nollutveckling.

Stor variation mellan olika branscher och handelsplatser

Att människor spenderade mer tid i hemmet och mindre tid på kontor 
under 2020 speglas tydligt i den ökade försäljningen i branscher som 
bygg/järn/färg, elektronik, trädgård och heminredning och den 
minskade försäljningen av kläder och skor, se diagram till höger.

Även om försäljningen i fysiska butiker ökade totalt är det stora 
variationer när det gäller hur olika handelsplatser klarade sig, se mer 
om det på följande 2 sidor.

13,9%
10,6% 8,3%

5,1%

-20,4%

-30,3%

Försäljningsutveckling 2019-2020 (branscher med 

starkast och svagast utveckling). Källa: SCB.
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Coronapandemins effekter för handeln

Pandemin slog hårt mot köpcentrum och handelsplatser

Under 2020 minskade omsättningen i köpcentrum med närmare 12 
procent. Den svaga utvecklingen beror mycket på att köpcentrumen har 
ett stort utbud av de varor som hade svag försäljning under pandemin, till 
exempel kläder, skor och restaurang. Sannolikt har även konsumenternas 
ovilja att trängas med andra kunder bidragit till den svaga utvecklingen. 

För handelsplatser var utvecklingen mindre dålig under 2020. Det beror 
på att handelsplatsernas utbud domineras av dagligvaruhandel möbler & 
heminredning, elektronik, järn- & byggvaror. Dessa branscher gick 
förhållandevis bra under pandemin. Handelsplatserna har sannolikt även 
gynnats av att konsumenterna upplevt att det varit tryggare att handla 
där eftersom butikerna ofta har egna ingångar från parkeringsplatserna.

Stadskärnorna påverkades mycket under pandemin

Restriktioner och oro för att bli smittad eller smitta andra fick 
konsumenterna att undvika att handla i stadskärnorna. Dagbefolkningen 
sjönk även i många stadskärnor som en följd av att många arbetade 
hemma, vilket påverkade handeln och restaurangnäringen negativt. 

Stadskärnor i mindre städer påverkades mindre än stadskärnor i större 
städer. Det beror på att handeln i mindre städer inte är lika beroende av 
ett stort inflöde av kunder och arbetande dagbefolkning från andra 
kommuner.

1,1%
2,9% 1,9%

-11,6%

0,1%

-5,9%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

Köpcentrum Handelsområden Totalt

Årlig omsättningstillväxt i riket (detaljhandel, 
restauranger, caféer och service)

2019 2020

-1%

-8%

-17%

-22%-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

Småstad Medelstor stad Större stad Storstad

Omsättningsutveckling (detaljhandel, 
restauranger, caféer och service)i stadskärnan 

2019-2020

Källa: Fastighetsägarna, Cityindex.

Källa: Fastighetsägarna, Cityindex.
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Coronapandemins effekter för detaljhandeln

Stadskärnorna påverkades mycket under pandemin, fortsättning

Pandemin slog olika hårt mot olika branscher i stadskärnorna. Allra 

sämst utveckling hade hotell, -53 procent. Restaurangerna 

påverkades mycket av olika restriktioner och omsättningen 

minskade med 28 procent.

Kommersiell service, till exempel frisörer, hud- och skönhetsvård 

och gym uppvisade en minskad omsättning på minus 25 procent. 

Inom handeln påverkades beklädnad mest, vilket beror på att 

konsumenterna tillbringat mycket tid hemma och inte känt  så stort 

behov av att handla nya kläder och skor. Hem- och fritidshandeln 

klarade sig bättre, förmodligen eftersom konsumenterna 

tillbringade mer tid i hemmet.

E-handeln växte stort under pandemin

Samtidigt som den fysiska handeln hade det svårt på grund av 

restriktioner och konsumenternas oro gynnades e-handeln av 

pandemin och växte med hela 40 procent under 2020. 

Starkast utveckling hade dagligvaror och varor kopplade till 

hemmet.

. 

.   

Källa: Fastighetsägarna, Cityindex.

Källa: E-barometerns årsrapport 2020.
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Långsiktiga effekter av Coronapandemin

Det finns många spekulationer om vilka långsiktiga effekter 

Coronapandemin kan få för detaljhandeln. Även om ingen 

faktiskt kan veta så går det att hitta en del gemensamma 

nämnare i vad olika experter tror.

Pandemin påskyndar en redan pågående 

strukturomvandling i handeln

E-handelns höga andelar består, men tillväxten går ner på 

samma nivå som före pandemin

Det innebär att nästan all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln 

sker på nätet och att tillväxten för fysiska butiker blir mycket 

låg. Antalet sällanköpsvarubutiker kommer därför inte att 

öka. 

I dagligvaruhandeln tar e-handeln visserligen en stor del av 

tillväxten, men det kommer fortfarande att finnas behov av 

nya butiker i nya och växande stadsdelar och 

bostadsområden.

Lågpris och lyx går mots strömmen i sällanköpsvaruhandeln

Samtidigt som antalet butiker totalt inte ökar så går det bra 

för butiker med tydligt lågprisfokus (till exempel ÖoB, Rusta 

och Dollarstore) samt butiker i andra änden av skalan, det vill 

säga lyxbutiker. 

Ökat fokus på hållbarhet och rättvisa

Pandemin accentuerar konsumenternas ökande fokus på att 

varor ska produceras och transporteras på ett hållbart sätt 

och med bra arbetsförhållanden för de anställda. 

Ökat hemarbete påverkar stadens handelsplatser

Under pandemin har många människor arbetat hemifrån och 

har därmed fått upp ögonen för att det är en lösning som kan 

fungera bra även efter pandemin, åtminstone för vissa och 

åtminstone någon/några dagar i veckan.

När pandemin är över kommer sannolikt hemarbetet att öka. 

Det påverkar stadens handelsplatser:

• I många stadskärnor minskar dagbefolkningen, vilket 

innebär ett minskat köpkraftsunderlag för handel, 

restaurang och service.

• Samtidigt kan bostadsområdes- och stadsdelscentrum 

dra nytta av att dagbefolkningen ökar när fler jobbar 

hemma.
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Digitalisering och e-handel

E-handelns utveckling

Inom handeln pågår en förskjutning mot en allt högre 
omsättningsandel för e-handel. Inom 
sällanköpsvaruhandeln står e-handeln för i stort sett hela 
tillväxten. Trots det står de fysiska butikerna fortfarande för 
en klar majoritet av försäljningen i den totala detaljhandeln. 

De branscher där e-handeln har tagit störst andelar är 
hemelektronik samt kläder och skor. Inom 
dagligvaruhandeln står e-handeln bara för 4 procent av 
försäljningen. E-handeln med livsmedel växer dock snabbt. 

57%
70%

82% 84% 86% 89% 96% 86%

43%
30%

18% 16% 14% 11% 4% 14%

Andel av försäljning 2020

Fysiska butiker E-handel

Källa: Postnord.
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Digitalisering och e-handel

E-handelns utveckling

De fysiska butikerna står i dag för närmare 90 procent av all 
omsättning i detaljhandeln. Enligt prognoserna i Svensk Handels 
rapport Läget i handeln - 2021 års rapport om branschens 
ekonomiska utveckling kommer mellan 82 och 88 procent av 
dagligvaruhandeln fortfarande att äga rum i fysiska butiker år 2030.

I sällanköpsvaruhandeln bedöms emellertid e-handeln i scenario 2 ta 
över som den dominerande försäljningskanalen. Prognosen för 
fysiska butiker är en marknadsandel mellan 48 procent i scenario 2 
och 59 procent i scenario 1. 

Konsekvenser för fysisk handel

Handeln kommer behöva utnyttja de fysiska ytorna på ett 
effektivare sätt. Många butikskedjor ser nu över sina butiksnät. 
Olönsamma butiker stänger och antalet kvadratmeter dras ned. 
Samtidigt expanderar många företag med nya butiker i mer 
gynnsamma lägen. Betydelsen av det fysiska läget ökar i takt med 
digitaliseringen. Sämre lägen tenderar att bli ännu sämre och värdet 
av de bästa lägena, de där flödena är som störst, blir ännu högre. Det 
kommer stänga fysiska butiker framöver, men det kommer också 
tillkomma nya.

Scenarier för utvecklingen i butikshandel och e-handel. Källa: Svensk Handel, Läget i 
handeln - 2021 års rapport om branschens ekonomiska utveckling.
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Potential för e-handelsfunktioner i stadsdelscentrum

E-handeln är inte bara ett hot mot den fysiska utan det 
kan även finnas potential för olika funktioner kopplade 
till e-handel. Nedan presenteras några exempel på 
detta.

Ombud med utökat tjänsteutbud

Fungerar som ett vanligt paketombud men med 
tilläggstjänster så som uppackning och 
emballagehantering, paketering (exempelvis vid 
returnerande av varor) samt provrum.

Det är en innovativ lösning som kan locka boende och 
besökare till området.

En utmaning är vem som ska stå för kostnaden. Ett 
prispåslag på leveransavgiften skulle kunna adderas, 
men det upplevda mervärdet för konsumenten är 
troligtvis inte tillräckligt.
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Potential för e-handelsfunktioner i stadsdelscentrum

Service- och mobilitetshubb

Allt fler nya stadsdelar planerar för mobilitetshubbar istället för traditionella 
parkeringsgarage. Mobilitetshubben erbjuder mer flexibilitet och många fler 
funktioner. 

En mobilitetshubb är en plats där du kan sköta vardagliga ärenden som att:

• parkera cykel eller bil och ladda ditt fordon.

• låna fordon från en bilpool eller cykelpool.

• serva ditt fordon.

• sopsortera.

• hämta paket som du köpt via e-handel.

Bäst fungerar det när mobilitetshubben lokaliseras nära lokalt centrum, bostad 

eller kollektivtrafiknod. Det måste vara acceptabla gångavstånd till och från 

mobilitetshubbarna för de som ska använda dem.

Om hubben etableras tillsammans med privat parkering blir parkeringsbolaget en 

nyckelaktör. Då kan ”parkeringsköp” användas som en del i att finansiera 

mobilitetshubben.

Det kan vara en idé att undersöka möjligheterna till extern finansiering, genom 

exempel EU-projekt eller annan forskningsfinansiering.

Det är viktigt att följa upp affärsmodellen och effekterna av projektet kring 

resvanor. Avsätt redan från början medel för uppföljning och utvärdering.

Service- och mobilitetshub i Vallastaden, Linköping.
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Potential för e-handelsfunktioner i stadsdelscentrum

Leveransbox

Ytan används för upprättande av s.k. leveransboxar – boxar eller utrymmen 
med digitala lås där varan/paketet kan korttidslagras. Boxar kan exempelvis 
upprättas i anslutning till livsmedelsbutik eller i bottenplan på ett 
flerfamiljshus (motsvarande postrum), alternativt på enskild plats som är 
gynnsam ur ett geografiskt/logistiskt perspektiv.

Fördelar:

• Möjliggör leverans utan kvittens (transportören och mottagaren behöver 

inte träffas)

• Tidsbesparing för transportören (jämfört med hemleverans)

• Smidig process för mottagaren (jämfört upphämtning på ombud).

Nackdelar:

• Kostsam infrastruktur. Vems ska står för investering och operativ drift?

Leveransboxar.
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Potential för e-handelsfunktioner i stadsdelscentrum

Mikroterminal och samleverans

En terminal eller dedikerad yta för omlastning från traditionellt 
distributionsfordon (vanligtvis budbil eller 3,5 tons lastbil) till mindre 
distributionsfordon (som kan vara eldrivet och/eller en lastcykel, se figur till 
höger).

Fördelar:

• Möjliggör samlastning – att olika leverantörers varor transporteras 

konsoliderat i ett fordon – vilket kan ha positiva effekter ur en 

transporteffektivitets- och miljösynpunkt.)

• Möjliggör distribution med mindre och/eller elektriska fordon, vilket kan 

ha positiva effekter för den uppfattade gatumiljön samt avseende 

trafiksäkerhet (p.g.a. färre tunga fordon).

Nackdelar:

• Ger en extra omlastning, vilket innebär en förlängd ledtid och ökade 

risker för skador på godset.

• Ytkrävande lösning.

• Extra kostnad för lokal, personal och fordon. Vem ska stå för denna?

Exempel på samlastning och samleverans.
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Handeln i ett stadsbyggnadsperspektiv
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Skapa förutsättningar för stadsliv

Kommunen har utöver mål om att stärka och utveckla handeln också 
andra mål om att säkerställa en god servicegrad och att minska 
biltrafiken. För att uppnå alla dessa mål måste attraktiva lokala 
centrum bibehållas och utvecklas. 

För att stärka varje centrumläge så att det är attraktivt och livskraftigt 
måste dess stadslivskvalitéer bevakas. Stadsliv kan förklaras med att 
människor rör sig och vistas i stadens offentliga rum. Ett ökat stadsliv 
innebär en ökad möjlighet till sociala möten, men även ett utökat 
underlag för handel. 

Handelsplatserna ska också utgöra mötesplatser som är trygga och 
trivsamma. En mötesplats i en stad kan bestå av bara icke 
kommersiella delar så som park, bibliotek etcetera, men bör inte 
bestå av endast kommersiella ytor. 

Om de gör det exkluderas de grupper som inte är ekonomiskt starka 
från det offentliga livet. För att bidra till ett rikare stadsliv (och även 
bättre förutsättningar för handel) bör mötesplatserna ha flera olika 
typer av aktiviteter. Det ger upphov till sekundära aktiviteter utöver 
det ärende som besökaren har och gör att de uppehåller sig längre på 
mötesplatsen. En förutsättning för detta är att miljön är trivsam att 
vistas på. Den bör vara vacker och välordnad, vara överblickbar och 
ha gott lokalklimat.

Det är även viktigt att platsen är utformad i en skala som uppmuntrar 
till gångtrafik. Det innebär bland annat att det ska vara tätt mellan 
entréer och att gaturum och platser ska ha proportioner som är 
avpassade efter den mänskliga skalan. 

En möjlighet att öka stadslivet är genom att öka antalet människor 
som rör sig till, från, inom eller passerar förbi en plats. Stadslivet kan 
också öka och förstärkas genom att vistelsekvalitéerna förbättras så 
att de som passerar platsen får lust att stanna till. Det finns en mängd 
kvalitéer som bidrar till detta: lokalklimat, buller, grönska, tillgång till 
sittplatser, skala på byggnader och platser, upplevd trygghet med 
mera. 

I figuren nedan visas de olika stadsbyggnadsfaktorer som samverkar 
för att skapa attraktiva centrum. Alla dessa måste beaktas för varje 
centrumplats.

Kriterier för stadsliv och förutsättningar för gatuplansverksamheter.
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Kriterier för stadsliv

Tillgänglighet och kopplingar

Ett integrerat gatunät med många kopplingar och korta avstånd gör 
det lätt att röra sig i staden. Gatunätets förutsättningar går att mäta 
med trafikmätningar och prognoser. Handeln ska placeras där många 
naturligt passerar. Lokala marknadsmodeller bedömer var de bästa 
lägena finns.

Miljöer ska vara utformade så att det är enkelt att ta sig fram till fots, 
med cykel och med kollektivtrafik. Gående och cyklister rör sig 
långsammare än bilister och gatunätet måste vara tätt med många 
kopplingar.

Intensitet och mångfald av funktioner

En koncentration av aktiviteter gör att möten mellan grupper och 
sekundära aktiviteter kan uppstå. En sekundär aktivitet kan både vara 
kommersiell eller icke kommersiell till exempel att stanna och gunga 
eller ett inköp av glass. 

En blandning av funktioner gör att stadsrummen används mer 
intensivt och under hela dygnet. 

Platsintensitet och trivsel

Det som gör en plats speciell, som särskiljer den från andra och blir en 
attraktiv målpunkt ska stärkas och lyftas fram. Till exempel: historia, 
form, målpunkter, destinationer med mera.

Trivsel på platsen beror till stor del på mikroklimat – sol/skugga, vind, 
buller, grönska, skala på platser och byggnader med mera.

Platser ska erbjuda möjlighet att stanna, sitta och mötas. Det är viktigt 
att kommersiella mötesplatser kompletteras med icke-kommersiella 
platser och målpunkter.

Trygghet och säkerhet

Det ska vara lätt att hitta till, från och inom samt vara möjligt att 
överblicka stadsrummen. Platser ska vara överblickbara och ha många 
entréer mot sig. Det ska vara rent och välvårdat. En blandning av t.ex. 
bostäder och kontor eller verksamheter göra att platser är befolkade 
under hela dygnet.
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Kriterier för stadsliv

Befolkning och köpkraft

Servicegraden är tillgång till service för de boende och arbetande. 
Köpkraft är mängden pengar som boende och arbetande har att 
spendera. Det krävs en tillräcklig köpkraft för att upprätthålla t.ex. 
en matvarubutik. Köpkraften är därmed dimensionerande för 
närheten till service.  

Hur stort område som krävs för att uppnå en tillräcklig köpkraft för 
att bedriva en verksamhet beror både på tätheten av människor 
och deras inkomster. Gångavståndet är detsamma oaktat de 
boendes köpkraft eller områdets täthet. Det finns med andra ord 
områden där det är mer eller mindre lätt att upprätthålla service 
som inte är beroende av biltransporter. Ett glest område tenderar 
att ha lägre servicegrad än ett tätt. Men även områden där 
befolkningen har lägre inkomster har generellt sämre utbud av 
handel och kommersiell service.

Befolkning och köpkraft.
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Kriterier för stadsliv

Etableringspreferenser

Viss typ av handel med skrymmande varor kräver att det finns 
tillgång till parkeringsplatser eller att det finns möjlighet till 
hemleverans. T.ex. matvarubutiker är alltjämnt beroende av 
parkeringsmöjligheter i direkt närhet till affären. Kunderna är 
beredda att gå endast mycket korta sträckor med matkassarna.

Handel vill gärna ligga tillsammans med annan handel och service 
för att bilda en stark målpunkt. Viss typ av handel (till exempel 
kläder) vill även ligga i kluster med liknande utbud.

Butiker och verksamheter ska vara väl synliga från större stråk där 
många rör sig. Hörnlägen har bättre synlighet än lägen mitt på en 
gata. Tydlig skyltning och belysning är även viktigt.

För att bygga ett attraktivt centrumläge är det viktigt med 
flexibilitet och variation vad gäller lokalstorlekar och innehåll i 
dessa.

Upptagningsområde och konkurrens.
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Handeln i Upplands-Bro
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Handelns storlek och utveckling

Dagligvaruhandel

Dagligvaruhandeln i Upplands-Bro omsatte 644 miljoner kronor år 
2020, en ökning med 18 procent sedan år 2015. 

Bland övriga närliggande kommuner i regionen har Sollentuna 
högst omsättning, 3,6 miljarder kronor. Sollentuna har även 
starkast utveckling år 2015-2020, 24 procent

Ekerö, Upplands Väsby och Upplands-Bro har en mycket likartad 
utveckling år 2015-2020.

Sällanköpsvaruhandel

Sällanköpsvaruhandeln  i Upplands-Bro omsatte 243 miljoner 
kronor år 2020 en ökning med 6 procent sedan år 2015.

Klart störst omsättning i närregionen har Järfälla, 6,6 miljarder 
kronor år 2020. Omsättningen i Järfälla drivs nästan helt av 
handelsplatsen Barkarby med drygt 60 butiker där  IKEA, Media 
Markt, Egiganten och Bauhaus tillhör de största. 

Försäljningen i Sollentuna minskade kraftigt under perioden 2015-
2020 som en följd av att köpcentrumet Stinsen avvecklades.
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Handelns dragningskraft - försäljningsindex

Försäljningsindex

Försäljningsindex är ett mått på handelns dragningskraft i en kommun. Ett 
index över 100 innebär att handeln omsätter mer än den köpkraft som 
finns i kommunen. 

Stort utflöde i dagligvaruhandeln

Upplands-Bro har försäljningsindex 59 i dagligvaruhandeln, en minskning 
från index 63 år 2012. Utflödet är drygt 400 miljoner kronor. Det 
motsvarar ungefär 8 st. av den befintliga dagligvarubutiken i Bro centrum. 

Klart högst index i regionen har Sollentuna, 135. Bland övriga kommuner i 
närregionen är det endast Järfälla som har index 100 eller högre. 

Mycket stort utflöde i sällanköpsvaruhandeln

I sällanköpsvaruhandeln är handeln koncentrerad till vissa kommuner och 
handelsplatser. Järfälla (Barkarby Handelsplats) drar kunder från många 
andra kommuner. Även Sollentuna och Upplands Väsby har ett 
upptagningsområde som sträcker sig utanför den egna kommunen.

Upplands-Bro har, liksom Ekerö och Håbo, ett stort utflöde av köpkraft i 
sällanköpsvaruhandeln. Försäljningsindex i Upplands-Bro var 26 år 2020, 
en minskning från index 29 år 2015.
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Detaljhandelsutbud i Upplands-Bro

Upplands-Bro har fyra handelsplatser:

1. Kungsängens centrum

2. Brunna Park

3. Bro centrum

4. Skällsta

På kommande sidor beskrivs 
handelsplatserna avseende utbud, funktion 
med mera. Utöver de beskrivna 
handelsplatserna finns butiker i enskilda 
lägen i kommunen. Två exempel är 
dagligvarubutikerna Lidl på 
Pettersbergsvägen och Coop i Tibble.
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Detaljhandelsutbud i Upplands-Bro

Kungsängens centrum

Kungsängens Centrum är Upplands-Bros kommuncentrum.

I dagligvaruhandeln finns ICA, Coop, Apotek, Systembolag och tobaksaffär. 

I sällanköpsvaruhandeln finns optiker, garnbutik och klädbutik. 

Här finns även 8 restauranger.

Kommersiell och offentlig service består bland annat av frisörer, hud & skönhet,  
kommunhus, kulturhus med bibliotek & scen.  gym, mäklare, banker, vårdcentral 
och folktandvården.
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Detaljhandelsutbud i Upplands-Bro

Bro centrum

I Bro Centrum finns närservice i form av ICA-butik, tobaksaffär, restaurang, 

grill, optiker, kemtvätt/skomakeri, gym, bibliotek, apotek med mera. 

Utbudet är, jämfört med Kungsängen Centrum,  mer lokalt orienterat och 

riktar sig främst till boende i Bro tätort och närliggande områden.
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Detaljhandelsutbud i Upplands-Bro

Skällsta

I Skällsta finns bland annat Willys, Plantagen, Dollarstore, Börjes i 
Tingsryd (hästbutik), second hand-butik, Jysk och restaurang.

Brunna Park

I Brunna Park finns Stora Coop, Apotek, Byggmax och Biltema.
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Detaljhandelsutbud i 
närregionen

Handelsplats Antal butiker,  restauranger 
och övrig service

Ankarbutiker/ankarverksamheter

Bålsta Centrum 31 Coop, Systembolaget, Interspor

Barkarby handelsplats 145 IKEA, ICA Maxi, Bauhaus, Systembolaget, Jula, XXL Sport

Jakobsbergs centrum 70 Hemköp, Systembolaget

Sollentuna centrum 103 ICA Kvantum, H&M, Systembolaget

Häggvik 24 ICA Maxi, Stora Coop, Systembolaget, Willys, Dollarstore, City Gross

Infra city/Bredden 50 ICA Kvantum, Bauhaus, NetonNet, Rusta, Coop, Biltema

Bromma Blocks 75 ICA Maxi, Coop Forum, Systembolaget, Åhléns, H&M, XXL

Mall of Scandinavia 212 Hemköp, ICA Kvantum, Systembolaget, SF Bio

Solna centrum 106 ICA Kvantum, Hemköp, Systembolaget, H&M

Vällingby city 144 Hemköp, Coop, Lidl, Systembolaget, H&M

Konkurrensen från handelsplatser i närregionen innebär 
dels att det flödar ut köpkraft från Upplands Bro dels att  
handeln i Upplands-Bro har svårt att locka kunder från 
andra kommuner.

Den framtida konkurrensen förväntas vara lika hård som 
den är idag. 

Bro Torg

10 km
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Befolkning och köpkraft

Upptagningsområde

Upptagningsområdet är det geografiska område som handel och 
kommersiell service i Bro Torg i huvudsak kan locka kunder ifrån. 
Upptagningsområdets storlek är normalt sett starkt kopplat till 
utbudets storlek, det vill säga antal butiker och/eller 
försäljningsyta

Upptagningsområdet för dagligvaruhandel är som regel mer 
begränsat än det för sällanköpsvaruhandel, då människor oftast 
väljer att handla livsmedel i närheten av bostaden eller 
arbetsplatsen. Upptagningsområdet beror även på butikens 
storlek och omsättning. En stormarknad har exempelvis ett 
större upptagningsområde än en mindre allivs- eller närbutik. 
Vad gäller sällanköpsvaror är benägenheten att resa längre 
sträckor större.

Upptagningsområdet för Bro Torg utgörs primärt av Bro tätort 
och sekundärt av NYKO-område 001. Därutöver finns ett litet 
inflöde av kunder från det närmaste omlandet.

Stark befolkningsutveckling i upptagningsområdet

Enligt kommunens prognos förväntas antalet invånare i 
prognosområde 001 öka från knappt 12 000 år 2021 till knappt 
16 000 år 2030.

Majoriteten av ökningen sker i det primära upptagningsområdet 
(bland annat i Trädgårdsstaden med 1 000-1 500 bostäder och 
området kring Bro Torg med cirka 600-800 bostäder).

Sekundärt uppt. omr.

Primärt 
uppt. omr.
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Befolkning och köpkraft

Ökat köpkraftsunderlag i upptagningsområdet

Köpkraft är ett mått på efterfrågan i upptagningsområdet. 
Köpkraften är det belopp varje person spenderar multiplicerat 
med antal personer. 

Den starka befolkningsökningen i upptagningsområdet innebär 
att den totala köpkraften för fysiska butiker och restauranger 
ökar trots att e-handeln bedöms ta en ökande andel av den 
totala konsumtionen.
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Potentialbedömning – möjligt utbud och ytor 



59 Godkännande av planprogram för centrala Bro - KS 22/0288-2 Godkännande av planprogram för centrala Bro : Handelsutredning Bro Torg

Framtidens Bro Torg

Bro Torgs roll och funktion

Bro Centrum kan fortsätta att vara ett lokalt stadsdelscentrum där 
utbud och innehåll i första hand möter vardagsbehoven för boende i 
upptagningsområdet. 

Möjligt utbud

Det framtida utbudet bedöms vara ungefär som det är idag. Det 
finns dock utrymme för en viss ökning av antalet verksamheter, 
vilket innebär att de boende i upptagningsområdet kan få något 
bättre närservice.

Livsmedelsbutiken är centrumets ankare och skapar flöden av 
besökare som andra verksamheter kan dra nytta av.

Även om utrymmet för nya verksamheter inom restaurang är lågt 
kan Bro Torgs attraktivitet stärkas om de aktörer som finns är 
välskötta och populära.

Frisör, kemtvätt, gym, hud- och skönhetsvård, apotek är exempel på 
service som finns idag och som även bör finnas i framtiden.

De offentliga verksamheter som finns (BVC, bibliotek, tandläkare 
med mera) bidrar till en god service för boende i Bro. 
Verksamheterna bidrar även till att Bro Torg får fler besökare, vilket 
gynnar de kommersiella verksamheterna.

En centrumförskjutning mot Enköpingsvägen stärker 
förutsättningarna för handel restaurang och service

Läget vid Enköpingsvägen ger, bland annat:

• bättre synlighet

• bättre koppling till Köpmansvägen och stationen

• möjlighet att skapa moderna lokaler som passar de tänkta 
hyresgästerna

• en signal om att det sker omvandling som gör centrum mer 
attraktivt.

Sammantaget innebär det att verksamheterna ges bättre
kommersiella förutsättningar.
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Dagligvaruhandeln är mycket viktig i ett stadsdelscentrum

Dagligvaruhandeln i Bro centrum presterar dåligt per kvadratmeter

Den befintliga dagligvarubutiken* i Bro centrum har en säljyta på cirka 1 
000 kvm.

Försäljningen är cirka 50 mkr. 

Omsättningen per kvadratmeter säljyta är därmed cirka 50 000. 

Normal omsättning i liknande butiker är cirka 90 000 kr/kvm säljyta.

Den befintliga butiken borde därmed, teoretiskt, kunna ha en försäljning 
på cirka 90 mkr

Dagligvaruhandeln i Bro centrum är svag på den lokala marknaden

Den befintliga dagligvarubutiken i Bro centrum tar tillvara på cirka 15 
procent av den köpkraft som finns i Bro tätort.

Normal marknadsandel för liknande butiker är åtminstone 30 procent.

Den befintliga butiken borde därmed, teoretiskt, kunna ha en försäljning 
på cirka 90 mkr.

Vad beror den svaga dagligvaruhandeln i Bro centrum på?

Det handlar inte om att butiken är ovanligt omodern eller ofräsch.

Det beror inte på att konkurrensen från andra butiker i Upplands Bro 
kommun är ovanligt stark.

Det beror endast i begränsad utsträckning på att butiken har ett svagt läge 
(ett läge vid rondellen skulle, allt annat lika, inte ensamt kunna bidra till 
att butiken når en för butikstypen normal omsättning. 

Den främsta anledningen bedöms vara att Bro centrum upplevs som 
otryggt och ovälkomnande, vilket gör att de som bor i butikens primära 
upptagningsområde i stor utsträckning väljer att handla i andra butiker.

*Avser ICA Supermarket då Matöppet på Köpmanvägen endast är en servicebutik. 
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Dagligvaruhandeln är mycket viktig i ett stadsdelscentrum

Vad innebär situationen för den befintliga dagligvarubutiken?

Med  en så låg försäljning per kvadratmeter har butiken svårt att klara en 
marknadsmässig hyra.

Även med en sänkt hyra finns det en risk att butiken kan tvingas stänga 
pga dålig lönsamhet.

Vad händer om den befintliga dagligvarubutiken stänger?

Den kan eventuellt ersättas av en butik som inte tillhör de stora kedjorna. 
En sådan butik kan klara en lägre försäljning tack vare lägre servicegrad, 
mer begränsat sortiment, mer begränsade öppettider etc.

Det finns också en risk att Bro centrum blir utan dagligvarubutik.

Vad betyder det för Bro centrum om dagligvaruhandeln försvinner eller 
minskar?

Övriga verksamheter inom handel, restaurang och service får sämre 
ekonomiska förutsättningar när det stora antal besökare som 
dagligvaruhandeln genererar minskar eller försvinner.

Tryggheten och trivseln kan även minska då antalet besökare till centrum 
minkar. Den befintliga dagligvarubutiken har öppet till kl. 22 alla dagar 
och bidrar därmed till att dra besökare till centrum under tider då andra 
verksamheter har stängt.

De framtida förutsättningarna för Bro centrum (fortsatt kallar Bro Torg) 
handlar därför mycket om att skapa bra förutsättningar för 
dagligvaruhandeln.
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Vad krävs för att skapa bra förutsättningar för handel och service i 
Bro Torg?

Det handlar mindre om hur många nya människor som flyttar in i 
upptagningsområdet och mer om hur stor andel som väljer att betrakta Bro Torg 
som sitt stadsdelscentrum.

En förskjutning av centrum mot rondellen vid Enköpingsvägen ger bättre 
synlighet och tillgänglighet. Det stärker förutsättningarna för handel och service.

En flytt av dagligvarubutiken till den nya centrumpunkten (närmare rondellen) 
ger fler besökare, vilket gynnar andra verksamheter.

En ny centrumpunkt innebär även att det ges förutsättningar att skapa 
ändamålsenliga lokaler som passar (läge, storlek, utformning, grannar mm) de 
verksamheter man vill attrahera.  Det krävs dock både bra referenscentrum och 
dialog med potentiella hyresgäster.

En förskjutning av centrum med en ny dagligvarubutik har även ett bra 
signalvärde. Det visar att en förändring sker och kan bidra till att centrumets 
varumärke stärks genom att det förknippas mindre med de negativa 
associationer det har idag. Namnbyte till Bro Torg har nog mindre betydelse än 
att det faktiskt händer något konkret som syns.

Skapa fler besöksanledningar för att locka fler besökare som stannar längre. 
Exempel på besöksanledningar är lekplatser, idrott (till exempel löp- och 
skidspår, mountainbikebana, skatboardpark etc.) 

Den största utmaningen bedöms dock vara att förbättra tryggheten och trivseln. 
Ovan beskrivna åtgärder bidrar en bit på vägen, men det går inte att enbart 
bygga bort de bakomliggande sociala problem som till dagens situation.
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Vilket utbud av handel och service kan förväntas i Bro Torg (vid en 
centrumförskjutning mot Enköpingsvägen)?

Inledning

Bedömningen av potentialen för lokaler utgår från en bedömning av 
hur stor del av marknaden (köpkraften) i upptagningsområdet 
verksamheterna i Bro Torg kan ta. Bedömningen ger en potential 
uttryckt i möjlig försäljning. Genom att kombinera 
försäljningspotentialen med normal försäljning per kvadratmeter ges 
en potential uttryckt i lokalyta för handel och restaurang.

Potentialen för övriga verksamheter utgår dels från hur stor del dessa 
verksamheter normalt har i relation till det totala utbudet dels från 
de lokala förutsättningarna i Bro Torg.

Dagligvaror

Inom livsmedel (där butiken idag är ICA Supermarket) bedöms 
ytbehovet vara cirka 1 200 – 1 500 kvm lokalyta, LOA. Det är ingen
ökning mot idag utan innebär att en flytt av livsmedelsbutiken ger 
möjlighet att nå, för butikstypen, normal  försäljning.

Inom övrig dagligvaruhandel (kiosk, blommor, apotek mm) bedöms 
behovet av nya yta uppgå till 150-300 kvm LOA, vilket motsvarar 2-4 
verksamheter.

Möjligen kan ett stärkt centrum och fler boende i 
upptagningsområdet innebära att Systembolaget kan tänka sig att 
etablera en butik. Det är dock inget som går att räkna på.

Sällanköpsvaror

Mycket begränsat utrymme pga. hår konkurrens från e-handel och 
större handelsplatser. Eventuellt finns utrymme för ett tillskott på 1-2 
verksamheter om totalt 75-200 kvm inom t.ex. optik, 
barnkläder/leksaker, second hand. 

Restaurang

Cirka 150-300 kvm LOA. Det ger utrymme för 1-3 tillkommande 
restauranger/caféer.

Kommersiell service (ej gym)

2-3 verksamheter inom t.ex. frisör, kemtvätt, hud & skönhet. Behov 
av ny yta: cirka 150-250 kvm LOA.

Gym

Svårt att räkna fram, men det kan finnas potential för ett större gym 
med gruppträning och som vänder sig mot en bred målgrupp + ett 
mindre gym. Totalt ytbehov: 1 000 – 1 500 kvm LOA. Med bara ett 
mindre gym: 150-300 kvm LOA.

Övriga gatuplansverksamheter, till exempel mindre kontor, städ- & 
hemtjänstföretag, mäklare och mindre möteslokaler

Cirka 3-5 lokaler om totalt 250-500 kvm LOA.
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Vilket utbud av handel och service kan förväntas i Bro Torg (vid en 
centrumförskjutning mot Enköpingsvägen)?

Sammanställning

Bransch Antal nya verksamheter Tillkommande yta, kvm LOA

Livsmedel (flytt av bef. butik) 0 0

Övr. dagligvaruhandel 2-4 150-300

Systembolag ej utrett ej utrett

Sällanköpsvaror 1-2 75-200

Restaurang/café 1-3 150-300

Kommersiell service, ej gym 2-3 150-300

Gym, 1 mindre/1 mindre + 1 större 1/2 150-1 500

Övriga gatuplansverksamheter 3-5 250-500

Totalt 8-15 925-3 100

Kommentar om livsmedelsbutiken

Vid flytt av butiken frigörs över 1 300 kvm lokalyta. En del av det tillkommande utbudet kan lokaliseras i dessa lokaler. Ett större gym kan till exempel ta 
hela eller en stor del av lokalen.

Kommentar om andra lokaler som ej ingår i utredningen

En växande befolkning och ett mer attraktivt centrum ger potential för till exempel vård, tandvård, större möteslokaler och kommunal verksamhet.
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Claudia Wikse Barrow 

   

Enheten Samhällsutvecklingsprojekt  

   

Claudia.WikseBarrow@upplands-bro.se 

2022-04-25 KS 18/0120  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Godkännande av planprogram för Klockaren 
Härnevihage  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att förslaget till detaljplaneprogram för Klockaren Härnevihage 

godkänns. 

2. Att samrådsredogörelsen tillhörande detaljplaneprogram för Klockaren 

Härnevihage godkänns. 

Sammanfattning 

Den 29 maj 2019 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet om planuppdrag för del 
av fastigheten Brogård 1:88. Delområdena Klockaren och Härnevihage inledde 
planarbetet och för dessa delområden har detaljplaneprogram tagits fram som 

beskriver förutsättningarna och inriktningarna för det kommande 
detaljplanearbetet. 

 

Område Klockaren föreslås få en lantlig by-karaktär med en småskalig 
bebyggelse som föreslås bestå av friliggande småhus, parhus, korta radhus och 
kedjehuslängor samt små flerbostadshus med villakaraktär. Totalt bedöms 

cirka 100 bostäder kunna inrymmas inom delområdet.  
 

Område Härnevihage som ligger i nära anslutning till Bro IP och Bro centrum 
föreslås utgöras av en blandad bebyggelse. Här blandas friliggande hus med 
radhus, parhus och kedjehus i en urban småstadsstruktur. Här kan preliminärt 

cirka 200-250 bostäder uppföras. Programmet anger även riktlinjer för 
framtagande av de kommande nya detaljplanerna för dessa områden 

 
Enligt beslut 27 oktober 2021 sändes detaljplaneprogrammet ut på samråd 
mellan 28 februari 2022 - 31 mars 2022. Under samrådet inkom synpunkter 

gällande bland annat åkermark, bostadsbebyggelse, dagvatten, och 
naturvärden.    
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-04-25 KS 18/0120 

 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2022 

 Beslut programsamråd, den 27 oktober 2021 §56 

 Beslut att ta fram planprogram för Klockaren Härnevihage, SBU den  

29 maj 2010 §30 

Barnperspektiv 
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 idrottsanläggningar, 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 Trädgårdsstaden och Kockbacka gärde. 

 

 

Thomas Lenell    

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel  

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Detaljplaneprogram, den 30 september 2021 

2. Samrådsredogörelse del 1, den 25 april 2022 

 

Beslut sänds till 
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Programmet är framtaget av Tengbom i samarbete med 
Upplands-Bro kommun.

Arbetsgrupp Upplands-Bro kommun
Henric Carlson, Planchef
Madeleine Nilsson, planarkitekt
Erik Sandqvist, Mark och exploatering

Tengbom
Eva Påhlman, planeringsarkitekt FPR/MSA
Lars Wahlström, arkitekt SAR/MSA
Anna Krus, antikvarie
Pia Englund, landskapsarkitekt LAR/MSA

www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08- 581 690 00
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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.
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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 Mälaren
med öar och strandområden

Riksintressen

       TECKENFÖRKLARING

0 100 500

N

Riksintresse för järnväg

Riksintresse för Mälaren
med öar och strandområden

Riksintressen

       TECKENFÖRKLARING

0 100 500

N

Assurs sten

Bro kyrka

Brogårds 
godskomplex

Karta riksintressen

Klockaren

Härnevihage



60 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage  - KS 18/0120-58 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage  : KS 18 0120 Planprogram_Klockaren och Härnevihage

11Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

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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Figur 22. De gröna kilarna och deras många funktioner
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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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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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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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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
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Flygbild från nordväst.
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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.
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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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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.
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9.  (pinterest)                                                          15.   Olseröd i Kungälv 
 
                                                              
 

 

 

 

Lillsjönäsvägen i Ulvsunda.Friliggande småhus i trä. Småskaligt bebyggelsemönster med lantlig bykaraktär.



60 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage  - KS 18/0120-58 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage  : KS 18 0120 Planprogram_Klockaren och Härnevihage

40 Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

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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 20. Lobelian Södertälje 

    

                                                                                                                      17. Ulriksdal är stadsradhus i 3 vån. 

     

     

 20. Lobelian Södertälje 

    

                                                                                                                      17. Ulriksdal är stadsradhus i 3 vån. 

     

     

 20. Lobelian Södertälje 

    

                                                                                                                      17. Ulriksdal är stadsradhus i 3 vån. 

                                                                                     
 

   

18. Kvarnskogen är små flerbostadshus i Sollentuna. beskuren 
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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.
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Bakgrund till detaljplanearbetet 
Samhällsbyggnadskontoret gav den 29 maj 2019 §30 samhällsbyggnadschef planuppdrag för 
bostadsbebyggelse för två, av fyra önskade områden; Klockaren och Härnevihage. För dessa två 
delområdena har enheten Samhällsutvecklingsprojekt tagit fram ett planprogram som ska beskriva 
förutsättningarna och inriktningarna för det kommande detaljplanearbetet. Programmet handläggs 
genom utökat förfarande enligt PBL 2010:900. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planprogrammet är att studera möjlig utbyggnad av bostadsbebyggelse med trafikstruktur. 
Programmet anger riktlinjer för framtagande av de kommande nya detaljplanerna för dessa områden. 
Syftet är även att bredda kommunens beslutsunderlag och att synpunkter från berörda ska komma fram 
i ett tidigt skede av planarbetet.  
  
Hur samrådet har bedrivits 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 27 oktober 2021 §56 att sända ut förslag till planprogram för 
Klockaren och Härnevihage nr 13702, på samråd enligt regler i plan- och bygglagen kap 5 § 11. 

Planprogrammet var under tiden måndag den 28 februari 2022 – torsdag den 31 mars 2022 utsänt för 
samråd och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under 
remisstiden var planprogrammet utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset, samt 
på kommunens webbplats www.upplands-bro.se/dpklockarenochharnevihage. Samrådet annonserades 
i Mitt i Upplands-Bro den 5 mars 2022. 

Öppet hus hölls torsdag den 10 mars 2022, klockan 17:00-18:30. Cirka 10 personer deltog.  

Inkomna synpunkter, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 25 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
2 synpunkter efter samrådsperiodens slut. Sena synpunkter behandlas på samma sätt som de 
synpunkter som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2022-04-14 

2 Lantmäteriet inkom 2022-03-08 
3      Trafikverket        inkom 2022-03-31 

 

Kommunala nämnder 
4 Kultur- och fritidsnämnden inkom 2022-03-23 
5 Socialnämnden inkom 2022-03-31 
6 Äldre- och omsorgsnämnden inkom 2022-03-31 
7 Tekniska nämnden inkom 2022-03-29 
8 Bygg- och miljönämnden inkom 2022-05-04 
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Övriga remissinstanser 

9 Vattenfall Eldistribution AB inkom 2022-03-02 
10 Skogsstyrelsen inkom 2022-03-03 
11 Käppalaförbundet inkom 2022-03-17 
12 Upplands-Bro Villaägarförening inkom 2022-03-21 
13 E.ON Energiinfrastruktur inkom 2022-03-21 
14 Region Stockholm inkom 2022-03-22 
15 Svenska kraftnät inkom 2022-03-23 
16 E.on  inkom 2022-03-25 
17 Skanova  inkom 2022-03-25 
18 Naturskyddsföreningen Upplands-Bro inkom 2022-03-27 
 

Fastighetsägare m.fl 
19 Privatperson 1 del 1 av 2 inkom 2022-02-28 
20 Privatperson 1 del 2 av 2 inkom 2022-03-27 
21 Privatperson 2 inkom 2022-02-28 
22 Privatperson 3 inkom 2022-03-11 
23 Svenska kyrkan Bro församling inkom 2022-03-30  
 

Övriga (ej sakägare) 
24 Privatperson 4 inkom 2022-03-13 

 

Inkomna synpunkter med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till planprogram för Klockaren Härnevihage. 
Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller 
innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För 
den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga synpunkterna som kan 
erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna synpunkter redovisas 
kommunens/samhällsbyggnadskontorets/samhällsutvecklingsprojekts kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2022-04-14  

 
1.1 Inför kommande detaljplanering behöver kommunen särskilt beakta miljökvalitetsnormer 

för vatten, buller, översvämningsrisk och geotekniska risker. 

1.2  Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter kopplade till riksintresse Mälaren med 
öar och stränder, kulturmiljö och transporter med farligt gods. Vidare lämnar Länsstyrelsen 
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synpunkter på planens genomförbarhet avseende fornlämningar, naturmiljö, biotopskydd 
och artskydd. 

1.3  Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som Länsstyrelsen 
senare har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL vid detaljplaneskedet.  

1.4  Aktuella områden avvattnas till vattenförekomsten Mälaren-Görväln via Brobäcken som 
mynnar i Natura 2000 området Broviken (SE0110130). Broviken är ett så kallat 
vattenanknutet Natura 2000-område, vilket innebär att dess bevarandemål samtidigt är 
miljökvalitetsnormer för vatten. Bevarandemålet för Broviken är gynnsam bevarandestatus 
för naturtypen 3150 Naturligt näringsrika sjöar. Vad som kännetecknar gynnsam 
bevarandestatus definieras i bevarandeplanen för området1. 

1.5 Mälaren-Görväln har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Flera 
kvalitetsfaktorer är klassificerade i den sämsta statusklassen vilket innebär att 
koncentrationen av dessa ämnen inte får öka ytterligare. Det gäller koppar, PFOS, PBDE, 
kvicksilver, antracen, kadmium, bly och tbt. Hanteringen av dagvattnet behöver anpassas i 
kommande detaljplanering så att belastningen av dessa ämnen inte ökar. De övergripande 
dagvattenlösningar som föreslås i programmet har goda förutsättningar att uppfylla detta 
mål, men det är viktigt att dagvattenhanteringen utreds utförligt i kommande detaljplanering 
så att målet kan nås. Kommunen behöver även ta hänsyn till den kumulativa påverkan på 
recipienten, då omkringliggande detaljplaner (bland annat Trädgårdsstaden) riskerar att öka 
belastningen. 

1.6 Vi vill också upplysa om att från och med den 22 december 2021 gäller nya föreskrifter om 
kvalitetskrav för vattenförekomster varför uppgifterna om ekologisk status, kemisk status 
och miljökvalitetsnormer är inaktuella (se https://viss.lansstyrelsen.se/). En skillnad mot 
tidigare är att miljökvalitetsnormen nu kan skilja sig åt mellan olika kvalitetsfaktorer och 
påverkanstryck för samma vattenförekomst. Det möjliggör att de kvalitetsfaktorer som är 
svåra att förbättra till det ursprungliga målåret (2015) kan medges en tidsfrist eller få 
mindre stränga krav. Kommunen behöver visa hur planen påverkar möjligheten att följa 
samtliga miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster. 

1.7 I planprogrammet redovisas Ginnlögs väg och Mälarbanan som de aktuella bullerkällorna 
för områdena. I programområdet Härnevihage föreslås stadsradhus i tre våningar närmst 
Ginnlögs väg. Dessa föreslås utformas som u-formade kvarter för att skydda mot 
trafikbullret. Inför kommande detaljplanering behöver kommunen särskilt beakta 
utformningen av kvarterens hörn så att samtliga lägenheter får tillgång till en tyst sida där 
minst hälften av boningsrummen är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids. 

1.8 Inför kommande detaljplanering behöver kommunen även beakta eventuell bulleralstring 
från Bro pendeltågsstation, befintliga idrottsplatser och intilliggande verksamhetsområden. 

1.9 Med föreslagen bebyggelse kommer andelen hårdgjord yta att öka. Inom programområdet 
Klockaren finns en höjdrygg i öst-västlig riktning vilket medför att avrinningsstråken för 
planområdet rinner mot befintliga vägar och golfbanan. Programområdet Härnevihage 
angränsar till en dagvattendamm och Brobäcken. När avrinningsvägar och 
infiltrationsmöjligheter förändras behöver kommunen beakta översvämningsrisker både 
inom och utanför planområdet. Kommunen behöver säkerställa att ny bebyggelse inte tar 
skada eller orsakar skada i omgivning vid ett 100-årsregn med klimatfaktor. 

1.10 Kommunen behöver även säkerställa framkomligheten för utryckningsfordon till och inom 
planområdet. För mer information se Länsstyrelsens Rekommendationer för översvämning 
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till följd av skyfall. De åtgärder som kommunen bedömer som nödvändiga ska beskrivas i 
planbeskrivningar samt, om möjligt, säkerställs med planbestämmelser. 

1.11 Enligt SGU:s karta över aktsamhetsområden finns risk för skred inom båda 
programområdena. Utrednings-PM geoteknik (Structor, 2021-09-30) har också identifierat 
att Brobäckens slänter är relativt instabila och erosionskänsliga. Inför kommande 
detaljplanering behöver kommunen utreda och bedöma stabiliteten i området och de 
geotekniska riskerna. Riskerna ska även bedömas utifrån ett förändrat klimat. 

1.12 Programområdena (Klockarbacka och Härnevihage) ligger båda inom riksintresse för 
Mälarens öar och strandområden enligt 4 kap. 1 och 2§§ Miljöbalken (MB). Syftet med 
bestämmelserna är att skydda de betydelsefulla natur- och kulturvärdena så att dessa inte 
går förlorade genom olika typer av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Enligt 
bestämmelserna i MB utgör inte riksintresset ett hinder för exempelvis utvecklingen av 
befintliga tätorter. 

1.13 I den fördjupande översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016) ingår planområdena i ett 
område som är markerat för ”Rekreation, natur- och kulturvärden”. I den nyligen antagna 
fördjupade översiktsplanen för Bro (FÖP Bro 2040) ingår de aktuella områdena i den nya 
tätortsavgränsningen. Kommunen bör förtydliga programhandlingarna med vilken 
avgränsning som är aktuell för att bedöma förslagens eventuella påverkan på riksintresset 
Mälarens öar och strandområden. 

1.14 Inför framtagandet av planprogrammet har rapporten Antikvariska synpunkter på förslag till 
bebyggelseområden inom riksintresset Bro tagits fram (Arendus 2018). När rapporten togs 
fram ingick områdena inom riksintresse kulturmiljö för Bro, vilket inte längre är aktuellt. 
Även om programområdena inte längre ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljö är det 
fortsatt viktigt att kommunen i den efterföljande planeringen tar hänsyn till förslagens 
påverkan på lokala natur- och kulturvärden på platsen. Kommunen bör därför ta fram en 
uppdaterad analys inför kommande detaljplanering. 

1.15 Aktuella områden ligger söder om Mälarbanan där det transporteras farligt gods. Enligt 
Länsstyrelsens rekommendationer ska risker med transporter av farligt gods beaktas inom 
150 meter från väg och järnväg. Programområdet Härnevihage ligger drygt 150 meter från 
Mälarbanan. När avstånd till riskkällor är i närheten av skyddsavstånden enligt 
Länsstyrelsens rekommendationer och riktlinjer kan kommunen med fördel i kommande 
detaljplanearbete beskriva riskkällan eller ange vilken riskkälla som finns. Se 
Länsstyrelsens Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras 
transporter med farligt gods. 

1.16 Omkring området Klockaren finns fler kända fornlämningar i form av gravfält och 
ensamliggande gravar. Länsstyrelsen bedömer att det krävs en arkeologisk utredning enligt 
2 kapitlet 11§ kulturmiljölagen inom programområdet Klockaren. Kontakt bör därför tas 
med Länsstyrelsens enhet för investeringsstöd och kulturmiljö i ett tidigt skede av 
planprocessen. 

1.17 Omkring området Klockaren finns fler kända fornlämningar i form av gravfält och 
ensamliggande gravar. Länsstyrelsen bedömer att det krävs en arkeologisk utredning enligt 
2 kapitlet 11§ kulturmiljölagen inom programområdet Klockaren. Kontakt bör därför tas 
med Länsstyrelsens enhet för investeringsstöd och kulturmiljö i ett tidigt skede av 
planprocessen. 

1.18 Kommunen behöver i det fortsatta arbetet beakta eventuella biotopskyddande åkerholmar, 
stenrösen och alléer inom programområdena. 
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1.19 Det framgår i naturvärdesinventeringen (Upplands-Bro, 2020-05-19) att området 
Härnevihage är häckmiljö för flera rödlistade arter. Kommunen behöver i det fortsatta 
arbetet beakta artskyddet, och bedöma bebyggelsens eventuella påverkan på fridlysta arter. 

Kommentar 

1.1 Kommunen noterar detta  

1.2 Kommunen noterar detta  

1.3 Kommunen noterar detta  

1.4 Kommunen noterar detta  

1.5 Kommunen noterar detta  

1.6 Kommunen noterar detta  

1.7 Kommunen noterar detta  

1.8 Kommunen noterar detta  

1.9 Kommunen noterar detta  

1.10 Kommunen noterar detta  

1.11 Kommunen noterar detta  

1.12 Kommunen noterar detta  

1.13 FÖP Bro 2040 är den aktuella avgränsningen för att bedöma förslagens eventuella 
påverkan på riksintresset Mälarens öar och strandområden. Detta tydliggörs vidare i 
planarbetet.  

1.14 Kommunen noterar detta  

1.15 Kommunen noterar detta  

1.16 Kommunen noterar detta  

1.17 Kommunen noterar detta  

1.18 Kommunen noterar detta  

1.19 Kommunen noterar detta  

 

2  Lantmäteriet  inkom 2022-03-08  

2.1 Planprogrammet berör endast indirekt Lantmäteriets kommande arbete. Många av de 
förändringar som beskrivs i planen kommer i och för sig att innebära att fastighetsindelningen 
kommer att behöva förändras eller att fastighetsanknutna rättigheter (servitut, ledningsrätter, 
gemensamhetsanläggningar etc.) kommer att behöva bildas. Omfattningen av dessa behov 
kommer dock att konkretiseras i senare skeden, t.ex. då områden detaljplaneläggs. I övrigt har 
Lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar 

2.1 Kommunen noterar detta och tar vidare synpunkter i kommande detaljplanearbete.  

 

3 Trafikverket   inkom 2022-03-31 

3.1 Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig för transportslagsövergripande och långsiktig 
planering av samlat transportsystem i regionen och som ansvarig för den statliga 
infrastrukturen, i detta fall som förvaltare och ägare av Mälarbanan norr om planområdet. 
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3.2 Det är positivt att kommunen tar fram ett planprogram för att studera och redogöra för 
övergripande trafik- och boendestruktur. Det gör också planprogrammet på ett bra sätt. 
Planområdet Härnevi Hage och Klockaren är dock inte sammanbundet geografiskt, vilket gör 
att planprogrammet blir fragmenterat. 

3.3 Planområdet är som helhet inte utpekat som bebyggelse i kommunens översiktsplan. 
Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplanen för landsbygden och i den pekas 
planområdet ut som ”Rekreation, natur- och kulturmiljö”. Dock är området med i RUFS 2050 
som primärt bebyggelseläge. 

3.4 Kommunen behöver illustrera huruvida Härnevi hage och Klockaren ingår som 
bebyggelseutveckling i FÖP Bro 2040, samt hur områdena förhåller sig till tätortsavgränsningen 
för Bro. 

3.5 Utifrån tänkt markanvändning behöver kommunen redogöra för hur mycket trafik som 
genereras från planen, d v s trafikalstring. Denna exploatering bör också ingå i den 
kommunövergripande trafikanalys som Trafikverket efterfrågar. 

3.6 Härnevi hage ligger cirka 500-800 meter från Bro station och har en viss koppling till 
Trädgårdsstaden som byggs ut och får sitt sammanhang. Klockaren ligger cirka 1-1.5 km från 
Bro station, och ligger mer perifert i förhållande till Bro centrum, vilket förväntas ge en större 
bilalstring. 

3.7 Då service och målpunkter finns norr om järnvägen kommer anläggande av områden söder om 
järnvägen aktualisera barriäreffekter, då järnvägen behöver korsas för att nå skolor, service mm. 
Kommunen behöver därmed aktivt arbeta med att inte öka barriäreffekten och möta upp med 
god tillgänglighet till viktiga målpunkter med t ex kollektivtrafik och gång-cykelinfrastruktur. 

3.8 Kommunen redovisar att det finns befintliga kopplingar till gång-cykelvägar samt planerade nya 
gång-cykelvägar till områdena, vilket är positivt. Dock är tillgänglighet och turtäthet för buss 
begränsad vilket och gör att områdena riskerar att bli bilberoende. 

3.9 Kommunen behöver i kommande arbete ta fram en bullerutredning, som redovisar beräknade 
bullernivåer kopplat till bl a järnvägen, Mälarbanan. Trafikverkets basprognos 2040 ska 
tillämpas. Öster om planområdet ligger Nygårds industriområde och bangård. Buller från dessa 
olika störningskällor behöver tas med i utredningen. 

3.10 Kommunen behöver i fortsatt arbete redogöra för dess hantering av dagvatten och risker för 
översvämning och skyfall, i ett förändrat klimat. 

Kommentar 

3.1 Kommunen noterar detta.  

3.2 Kommunen noterar detta.  

3.3 I FÖP Bro 2040 som antogs 2002 inkluderas båda delområden i avgränsning för 
tätortsavgränsningen, vilket är den mest aktuella. 

3.4 Detta tydliggöras i kommande detaljplanearbete.  

3.5 Kommunen noterar detta.  

3.6 Kommunen noterar detta.  

3.7 Kommunen noterar detta.  

3.8 Kommunen noterar detta.  

3.9 Kommunen noterar detta.  

3.10 Kommunen noterar detta.  
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Kommunala nämnder 
 

4 Kultur- och fritidsnämnden   inkom 2022-03-23 

4.1 Kultur- och fritidskontoret noterar att båda områdena ligger utanför tätortsavgränsningen. Även 
om nya FÖP-Bro föreslår en ändring av det så ingår inte utbyggnadsplanerna i kommunens ÖP. 

4.2 Båda delområdena ligger på tidigare jordbruksmark. Även om marken inte brukats på senare år 
bör odlingsbar mark inte bebyggas. Enligt miljöbalken får endast odlingsbar mark tas i anspråk 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Varje år bebyggs dock 
jordbruksmark, även i Upplands-Bro, och när åkermarken bebyggs försvinner den för alltid. 
Odlingsbar mark bör så långt som möjligt skyddas för framtida behov. 

4.3 Områdena ligger inom riksintresset för Mälaren. Mälaren med öar och strandområden är i sin 
helhet av riksintresse på grund av sina natur- och kulturvärden och med hänsyn till det rörliga 
friluftslivet. Vid ingrepp inom dessa områden ska miljön och det rörliga friluftslivets intressen 
särskilt beaktas. 

4.4 Området ligger i kanten av Görvelnkilen. Enligt ÖP ska vi värna denna och ”Ta hänsyn till 
grönkilen, stärka gröna svaga samband och bevara och utveckla gröna kopplingar i kommande 
planläggning”. Inom området finns det markerade gröna svaga samband. De svaga sambanden 
är strategiska partier som är viktiga att bevara och utveckla. Kultur- och fritidskontoret betonar 
därför vikten av att bevara och stärka Görvelnkilen och ställer sig tveksamma till att en större 
exploatering av området är förenligt med ett bevarande och stärkande av Görvelnkilen. 

4.5 Inom området för Härnevihage finns höga naturvärden, klass 2. I FÖP Bro finns en 
planeringsinriktning som säger att kommunen ska bevara områden med naturvärdesklass 1 och 
2. 

4.6 Området Härnevihage ligger i anslutning till Bro IP. Viktigt är att en exploatering av 
Härnevihage inte sker på bekostnad av Bro IP:s framtid och möjlighet till utveckling. Det finns 
ett uppdrag att utveckla Bro IP med nya anläggningar och en förstudie har påbörjats inom 
Omdaning Bro. Dock är området för Bro IP begränsat, vilket skapar svårigheter för Bro IP att 
växa. Möjligheten att tillskapa oss mera mark är inte utredd, men kan möjligtvis påverkas av 
bebyggelse på Härnevihage. 

4.7 En annan risk med nya bostäder tätt inpå Bro IP är att framtida aktiviteter på Bro IP kan tvingas 
att begränsas i tid, det pga klagomål (hög ljudnivå) från närboende. Av detta finns det exempel 
på i Stockholmsregionen. 

4.8 Tidigare låg de berörda områdena inom ett riksintresse för kulturmiljövården. Trots 
upphävandet av riksintresset finns det fortfarande höga kulturmiljövärden i området. Den 
starkaste bidragande faktorn till upphävandet av riksintresset var framförallt med anledning av 
golfbanans förändring av landskapet i riksintressets södra del, runt Brogård. Berörda områden 
och runt kyrkan har fortfarande rika kulturmiljövärden som bör värnas. Området är fortsatt 
utpekat i kommunens gällande kulturmiljöprogram. 

4.9 Klockaren med dess öppna odlingslandskap är fortsatt viktigt för att läsa det historiska 
landskapet. Det är även viktigt att vi även i framtiden ska kunna bruka marken som gjorts i 
århundranden. En exploatering här skulle även troligen innebära en påverkan på miljön runt 
kyrkan då klockstapelns dominerande ställning i landskapet riskera att försämras. 

4.10 Utifrån ett kulturmiljöperspektiv är det önskvärt att undvika vidare större exploateringar söder 
om Ginnlögs väg. Det är viktigt att bevara det öppna odlingslandskapet och det fria visuella 
kopplingarna till Bro kyrka. I anslutning till Härnevihage återfinns också kommunens största 
samlade skålgropslokal. Åtgärder som försämrar förståelsen för denna plats bör således 
undvikas. 



60 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage  - KS 18/0120-58 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage  : Samrådsredogörelse_Planprogram_Klockaren Härnevihage_rev 220523

9(21) 

 
 

Planprogram för Klockaren och Härnevihage, nr 13702 Samrådsredogörelse del 1 

4.11 Att bebygga åkermark är inte hållbart. Då brukningsbar mark tas i anspråk försvinner 
möjligheten för framtida generationer att odla marken, och deras möjlighet till försörjning 
försämras. 

4.12 Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt och särskilt viktigt 
är det att uppmuntra barnen till fysisk aktivitet. En plan som riskerar begräsningar för Bro IP:s 
verksamhet är därför inte önskvärt sett från ett barnperspektiv. 

 

Kommentar 

4.1 FÖP Bro är nu antagen och visar den mest aktuella tätortsavgränsning där båda områden i 
planprogrammet inkluderas.  

4.2 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.3 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.4 Inom områden av svaga samband anges det i RUFS olika förhållningssätt. Den som direkt 
beror ny bebyggelse beskriver att detta ska undvikas men om det sker en negativ påverkan ska 
detta kompenseras med lämpliga åtgärder för att upprätthålla sambandets funktion. Det är 
det som avses göras i det kommande detaljplanearbete.  

4.5 Vid en byggnation inom programområde Härnevihage riskerar fågellivet att störas. Inom området 
härnevihage häckar rödlistade arten sävsparv, men populationen har ökat under de senaste 
åren enligt artdatabanken (2020). Sånglärka och ängspiplärka häckar även inom 
planområdet idag, men har plockats bort från rödlistade arter (2020). Så länge området har 
en öppen karaktär som innehåller 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. 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. 

 Inom programområdet finns naturvärden som Brobäcken, Brogårds allé som är 
biotopsskyddad och Härnevihage i öster som hyser stor biologisk mångfald. Ny bebyggelse 
inom programområden Härnevihage kommer vara på tidigare åkermark och inte på dessa 
områden.  

4.6 Det här är något som vi vidare bör kommunicera kring. Det vore önskvärt att göra detta när 
det finns mer information om vad och hur man skulle vilja bygga i Bro IP.  

4.7 Det här frågas tas med i kommande detaljplanearbetet.  

4.8 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.9 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.10 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.11 Området består av tidigare åkermark som växt igen. Marken används i löpande drift av 
golfbanan och förändras kontinuerligt. 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. Området utgörs av obrukad åkermark. Vegetationen på åkermarken består 
huvudsakligen av ogräsarter. Tall, gran och björk har fått ordentligt fotfäste på senare år och 
expanderar nu in på åkermarken. Jordbruksmarken brukas inte längre idag och på grund av 
skötsel har förhållanden ändras redan.  

4.12 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  
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5 Socialnämnden   inkom 2022-03-31 

5.1 Socialnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som ansvarar för omsorg av personer 
med funktionsnedsättning samt att barn och familjer erhåller den hjälp som regleras i den 
samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämnden ansvarar även för nyanlända, sociala 
bostäder, kontrakt till individer som ej kan få bostad på den ordinarie bostadsmarknaden samt 
för arbetsmarknadsinsatser och daglig verksamhet. 

5.2 Programområdena Härnevihage och Klockaren ligger 500 - 800 meter respektive ca 1 - 1,5 km 
från Bro pendeltågstation. Nämnden ser positivt på att det utvecklas områden i närheten utav 
pendeltågsstationer. Kommunen bör säkra att det finns bussförbindelser i områdena så att även 
individer som sitter i rullstol, har en rollator eller som på grund utav en funktionsvariation kan 
inte kan promenera längre sträckor, kan ta sig självständigt till pendeltåget eller till Bro centrum 
där det finns kommersiell service, badhus och vårdcentral. 

5.3 Områdena ligger i närheten utav Mälaren och har höga natur- och kulturvärden. En utbyggnad 
av gång- och cykelvägar samt naturstigar kan uppmuntra till en ökad folkhälsa genom 
promenader eller cykelturer hos Socialnämndens målgrupper. Gång- och cykelvägarna samt 
naturstigarna ska vara tillgänglighetsanpassade så att även de med rollator, rullstol eller 
permobil kan nyttja dessa. Barn och unga ska även kunna promenera eller cykla till skolan utav 
att behöva tänka på trafiken. Det bör även finnas gång- och cykelvägar ner till Mälaren och dess 
badplatser för de barn och unga som vill nyttja dessa under till exempel lov. 

5.4 Enligt punkt 40.1 i Socialnämndens delegationsordning antagen den 21 september år 2021 äger 
socialchef rätt att yttra sig i enklare planärenden utan större principiell betydelse 3 kap. 2 § SoL. 

Kommentar 

5.1 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

5.2 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

5.3 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

5.4 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

 

6 Äldre- och omsorgsnämnden   inkom 2022-03-31 

6.1 Äldre- och omsorgsnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som ansvarar för omsorg 
av äldre och personer med hemtjänstinsatser och vård- och omsorgsboende samt det 
förebyggande arbetet mot dessa målgrupper. 

6.2 Upplands-Bro kommun ska bli en äldrevänlig kommun och nämnden anser att äldre och deras 
behov tas i beaktande i kommunens detaljplanearbete. 

6.3 Programområdena Härnevihage och Klockaren ligger 500 - 800 meter respektive ca 1 - 1,5 km 
från Bro pendeltågstation. Nämnden ser positivt på att det utvecklas områden i närheten utav 
pendeltågsstationer. Målgruppen äldre har kanske inte samma tillgång till bil som tidigare i livet 
och kan således vara beroende utav kollektivtrafik för att handla, göra ärenden eller besöka 
släktingar och vänner. Kommunen bör säkra att det finns bussförbindelser i områdena så att 
även äldre med en rörelseproblematik eller med rollator självständigt kan ta sig till pendeltåget 
eller till Bro centrum där det finns kommersiell service, badhus och vårdcentral. 

6.4 Områdena ligger i närheten utav Mälaren och har höga natur- och kulturvärden. En utbyggnad 
av gång- och cykelvägar samt naturstigar kan uppmuntra till en ökad folkhälsa genom 
promenader eller cykelturer hos Äldre- och omsorgsnämndens målgrupper. Gång- och 
cykelvägarna och naturstigarna ska vara tillgänglighetsanpassade så att även de med rollator, 
rullstol eller permobil självständigt kan nyttja dessa. Det bör finnas gott om bänkar och 
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sittplatser längst med gång- och cykelvägarna men även tillgång till offentliga toaletter för att 
passa målgruppens behov. 

6.5 Äldre- och omsorgsnämnden anser att dessa områden är lämpliga för olika boendeformer för 
äldre som ej kräver biståndsbeslut. Exempelvis seniorboende eller ett konceptboende för äldre 
med fokus på hållbar utveckling och odling. 

6.6 Enligt punkt 28.1 i Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning antagen den 27 september 
år 2021 äger socialchef rätt att yttra sig i enklare planärenden utan större principiell betydelse 3 
kap. 2 § SoL. 

 

Kommentar 

6.1 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

6.2 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

6.3 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

6.4 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

6.5 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

6.6 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

 

7 Tekniska nämnden   inkom 2022-03-29 

7.1 Tekniska nämndens ordförande har tagit del av planprogrammet för Klockaren och Härnevihage 
och ställer sig i stort sett positiv till förslaget. 

7.2 Syftet med planprogrammet är att studera möjlig utbyggnad av bostadsbebyggelse med 
trafikstruktur. Programmet anger riktlinjer för framtagande av de kommande nya detaljplanerna 
för dessa områden. 

7.3 Tekniska avdelningen ser fram emot det fortsatta arbetet med framtagande av detaljplaner för 
planområdet. 

7.4 En förutsättning för att öppna upp Assurs väg för allmän trafik, är att en gång-och cykelbana 
anläggs mellan den befintliga banan vid Bro kyrka och programområde Klockaren. 

7.5 Va-enheten ser inget hinder för att ansluta till vatten och avlopp men de föreslagna 
anslutningspunktema i programförslaget verkar inte var de mest optimala. Man måste veta mer 
om exempelvis fastighetsindelningar, höjder och om det eventuellt kan bli aktuellt med L TA-
anslutningar innan en bedömning kan ske. 

7.6 Överföringsledningar måste dras till båda programområdena över privat mark. Det kommer att 
behöva skrivas markupplåtelseavtal samt sökas ledningsrätt för de båda områdena. 

 

Kommentar 

7.1 Enheten för samhällsutvecklingsprojekt noterar detta.  

7.2 Enheten för samhällsutvecklingsprojekt noterar detta.  

7.3 Enheten för samhällsutvecklingsprojekt noterar detta.  

7.4 Enheten för samhällsutvecklingsprojekt t noterar detta.  

7.5 Enheten för samhällsutvecklingsprojekt noterar detta.  

7.6 Enheten för samhällsutvecklingsprojekt noterar detta.  
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8 Bygg- och miljönämnden   inkom 2022-05-04 

8.1 Bygg-och miljönämnden framhåller vikten av att kommande planarbeten för områdena 
Klockaren och Härnevihage sker med hänsyn till skrivningen i antagen FÖP för Bro tätort att 
området mellan tätortsgränsen, Bro Mälarstad, Bro kyrka och golfbanan anges som 
utredningsområde. Syftet med detta är att säkerställa en lämplig användning av områdena söder 
om Ginnlögs väg genom att klarlägga det kommunala intresset för kulturmiljö i området, dess 
betydelse i övrigt för Bro samhälle vad gäller till exempel ekosystemtjänster samt eventuella 
önskemål om framtida tillkommande bebyggelse. Nämnden överlämnar som yttrande härutöver 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse gällande planprogram för Klockaren och 
Härnevihage. 

8.2 Inom närliggande fastigheter Härnevi 1:71 och Brogård 4:1 finns potentiell förorenad mark 
strax intill Brobäcken. Brobäcken har avrinning mot Brogård 1:88 och inom fastigheten 
Brogård 4:1 fanns tidigare en vinylfabrik. 

8.3 Det har vid fältundersökning visat sig att gamla vinylskivor med mera har dumpats i 
skogsområdet intill Brobäcken vilket misstänks komma från vinylfabriken som tidigare låg 
inom Brogård 4:1. Det är i dagsläget osäkert om de eventuella föroreningarna färdas hela vägen 
ner till planerade byggnationer på Klockaren och Härnevihage, men det är bra om ansvariga har 
kännedom om detta. Provtagning är planerad 30 Mars 2022. För mer information kan 
provtagningsplats, med blå markering, studeras i bifogat dokument till denna skrivelse. I övrigt 
har Miljö- och livsmedelsenheten inget mer att erinra gällande planförslaget på Klockaren och 
Härnevihage enligt inkomna uppgifter. 

8.4 Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att en kontroll av provtagningen och eventuella åtgärder 
vid föroreningsrisk ska vidtas innan byggnation i området påbörjas. 

8.5 I övrigt har Miljö- och livsmedelsenheten inget mer att erinra gällande planförslaget på 
Klockaren och Härnevihage enligt inkomna uppgifter.  

8.6 I FÖP för Bro beslutad 2022 omnämns områdena som pågående planprojekt och anknyter till 
omkringliggande planerade åtgärder. Bygglovsenheten bedömer att programmet är i linje med 
kommunens översiktliga vilja. Bygglovsenheten bedömer att det är viktigt att landskapsbilden i 
området beaktas vid utredning av lämplig totalhöjd och färgsättning för tillkommande 
bebyggelse. Riksintresset för kulturmiljövården är utsläckt i området men landskapets karaktär 
innebär fortsatt ett kommunalt intresse för kulturmiljövård med alléer och det öppna landskapet. 

8.7 Bygglovsenheten bedömer det som lämpligt att de två områdena sedan hanteras i egna 
planprojekt då det förekommer skillnader i områdenas förutsättningar. 

8.8 Trafiksäkerheten kan påverkas av tillkommande bostadsbebyggelse i närhet till Ginnlögs väg 
och detta kommer att ställa krav på anpassning av trafikens hastighet och utformning. Det är en 
viktig aspekt att ta med i fortsatt planering. 

8.9 Bygglovsenheten bedömer att det är klokt att avstå en ytterligare utbredning med område C och 
D i programmet. 

Kommentar 

8.1 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

8.2 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

8.3 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta och vill gärna ta del av resultaten från den 
planerade provtagningen.  
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8.4 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta och tar vidare det i detaljplaneprocess och 
projekteringen. 

8.5 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

8.6 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

8.7 Nuvarande förslag är att de båda detaljplanerna hanteras separat. 

8.8  Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

8.9 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

 

 

Övriga remissinstanser 
 

9 Vattenfall Eldistribution AB  inkom 2022-03-02 

9.1  Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom område för aktuellt planområde 
eller inom dess direkta närområde och har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar 

9.1 Kommunen noterar detta.   

 

10 Skogsstyrelsen  inkom 2022-03-03 

10.1 Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken, gällande 
skogliga åtgärder på skogsmark. Verksamhet rörande detaljplanläggning är inte att betrakta som 
skogsbruksåtgärd, varför Skogsstyrelsen inte har några synpunkter. 

Kommentar  

10.1 Kommunen noterar detta.   

 

11 Käppalaförbundet  inkom 2022-03-17 

11.1 Käppalaförbundet har tagit del av förslag till rubricerat planprogram i Upplands-Bro kommun. 
Förbundet har inga anläggningar i området som kan påverkas av den föreslagna planen. Se 
gärna over sidnumreringen i planprogrammet. Förbundet har i övrigt inga synpunkter. 

Kommentar  

11.1 Kommunen noterar detta.   

 

12 Upplands-Bro Villaägarförening inkom 2022-03-21 

12.1 Vi har tidigare framfört att bebyggelsen inom Bro-Gårdstaden är alltför tät med tanke på den 
känsliga landsbyggdmiljö som kännetecknar Bro glesbyggd därför är det här planförslaget ett 
steg i rätt riktning. Vi ställer oss positiva till planförslaget för Klockaren med tanke på att det 
inom Klockaren föreslås byggande av friliggande småhus, parhus, korta radhus och 
kedjehuslängor samt små flerbostadshus med villakaraktär. 

12.2 I en rapport från Boverket, Rapport 2014:24, sägs att minst hälften av de tillfrågade (5000 
personer) vill bo i någon form av småhus, oavsett i vilken region de helst vill bo i. Bland de som 
helst vill bo i Stockholm är det 6 av 10 som vill bo i småhus. Över 70 % i åldern 25-49 år ville 
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helst bo i småhus, över 60 % i åldern 50-65 år enligt en undersökning gjord av SEB, Demoskop 
2019. Det är vår absoluta uppfattning att kommunen ska styra boendet mot byggandet av 
småhus i olika former när det är så tydligt att befolkningen i aktiv ålder helst bor i småhus. 

12.3 Mot den bakgrunden tycker vi inte att det förslag som finns för Härnevihage är lämpligt. Enligt 
planförslaget föreslås ett naturnära ”stadsmiljö” med inslag av lokal odling och kretslopp. Från 
bebyggelsen i Bro-Gårdstaden förstår vi vad kommunen faktiskt menar med ”stadsmiljö” och 
rekommenderar av den anledningen samma typ av bebyggelse som planförslaget anger för 
Klockaren. 

12.4 Vi ser dock att det är "olyckligt" att det byggs så många olika boendeöar i kommunen. Det här 
sättet att utveckla samhället skapar små respektive stora problem när det gäller 
persontransporter till och från skolor, arbetsplatser och handel. Avståndet mellan bostad och 
skolor/centrum/ pendeltågsstation gör också att det sociala livet för barn/ungdomar, vuxna och 
pensionärer försvåras. Det kommer att bli svårt att bedriva fritidsaktiviteter i form av idrott, 
kultur och verksamhet för äldre Resor till och från sjukvård i olika former försvåras. Den 
samlade politiken i kommunen måste se till att det byggs lokaler för närhandel av livsmedel och 
samlingslokaler för föreningsverksamhet för ung och gammal. Om utbyggnaden av bostäder 
fortsätter att ske i form av öar måste kommunen verka för att få en frekvent sammanbindande 
busstrafik införs mellan centrum och öarna. Vi ser att det saknas planering för detta. 

12.5 Samtlig planerad nybyggnation av bostäder, lokalservice, förenings/kulturlokaler, gångstigar 
och vägar ska analyseras av kriminologer i samverkan med tjänstemän kommunen för att 
utveckla strategier i kommande bostadsutveckling för förebygga framtida brott. 

Kommentar 

12.1 Kommunen noterar detta.   

12.2 Kommunen noterar detta.  

12.3 I ansökan till planuppdrag beskrivs området Härnevihage att bebyggas med ”småskalig, 
naturnära stadsmiljö men inslag av lokal odling och kretslopp” vilket beskrivs i 
planprogrammet s.7. Detta har reviderats under planprogramprocessen. I Planprogrammet s. 
33 föreslås området Härnevihage byggas 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 tätheten i Bro trädgårdsstad 70 lgh/ ha. 

12.4 Kommunen noterar detta 

12.5 Kommunen noterar detta.  

 

13 E.ON Energiinfrastruktur  inkom 2022-03-21 

13.1 E.ON Energiinfrastruktur AB (fd E.ON Värme Sverige AB) har en viktig huvudledning för hela 
nordvästra Stockholm i utkanten av aktuell fastighet. Grovt beskrivet angränsar 
fjärrvärmeledningen mot Ginnlögs väg och SL tågdepå. Denna ledning måste beaktas och kan 
inte flyttas.Vi har idag ingen möjlighet att leverera fjärrvärme till området då befintlig ledning 
är transitledning och ej påkopplingsbar. Dock bistår vi gärna med andra energilösningar vid 
behov. E.ON lämnar kontaktuppgifter för fortsatt kommunikation.  

Kommentar  

13.1 Kommunen noterar detta.  

 

14 Region Stockholm  inkom 2022-03-22 
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14.1 Region Stockholm konstaterar att föreslagna utvecklingsområden ligger inom utpekat område 
för primärt bebyggelseläge enligt RUFS 2050. De ligger utmed befintlig busslinje och inom en 
kilometer från Bro station, vilket ger goda förutsättningar för att resa kollektivt.  

14.2 Region Stockholm vill påtala vikten av att tidigt och genom hela planprocessen beakta 
förutsättningarna för cykel och gång, för att täcka in ett perspektiv av hela resan. Region 
Stockholm anser att den fortsatta utvecklingen av planområdena ska utgå från förhållningssätten 
till primära bebyggelselägen enligt RUFS 2050. 

14.3  Region Stockholm vill påtala vikten av att det gröna svaga sambandet genom området beaktas 
och att framtagande av förbättringsåtgärder som kan stärka sambandets funktion är en 
utgångspunkt i det fortsatta planarbetet. 

14.4  Det är viktigt att efterföljande planeringen följer Region Stockholms Riktlinjer Utformning av 
infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiGata-Buss), längs de sträckor där busstrafik berörs. 
Region Stockholmstrafikförvaltning förutsätts delta i alla tidiga dialoger som berör 
kollektivtrafikens planering och förutsättningar, särskilt i frågor som rör framkomlighet och 
möjlighet till trafikering, för bästa möjliga slutresultat 

Kommentar  

14.1 Kommunen noterar detta.   

14.2 Kommunen noterat detta.  

14.3 Kommunen noterar detta. 

14.4 Kommunen noterar detta. 

 

15 Svenska kraftnät inkom 2022-03-23 

15.1 Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Vi har i dagsläget inga 
anläggningar eller intressen som berörs i det aktuella området och har därför inga synpunkter på 
rubricerad remiss. Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss via 
registrator@svk.se. Ange ärendenummer Svk 2022/609. För övergripande information rörande 
Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet för el hänvisar vi till 
Systemutvecklingsplan 2022-2031 på vår webbplats, www.svk.se 

 

Kommentar  

15.1 Kommunen noterar detta.   

 

 

16 E.on inkom 2022-03-25 

16.1 E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar enligt ovan rubricerat 
ärende och konstaterar att området berör vårt koncessionsområde för elnät. Inom 
programområdet kommer problemet med kapacitetsbristen inom regionen att påverka 
kommande anslutningar, ny fördelningsstation är planerad och kommer troligtvis också vara en 
förutsättning för att kunna ansluta ny bebyggelse, nya anslutningar kan göras men i begränsad 
omfattning. 

Kommentar  

16.1 Kommunen noterar detta. 
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17 Skanova inkom 2022-03-25 

17.1 Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så 
långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Om så önskas kan ledningarna 
skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se. Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

 

Kommentar  

17.1 Kommunen noterar detta. 

 

 

18 Naturskyddsföreningen Upplands-Bro  inkom 2022-03-27 

 
18.1 Naturskyddsföreningen saknar beskrivning av hur områden med generellt biotopskydd och 

naturvärdesobjekt av naturvårdsklass 2 och 3 ska skyddas/bevaras eller kompenseras. Se 
kommunens naturvärdesinventering! 

18.2 Vi anser att planprogrammet ska redovisa hur hänsyn tas till naturvärdesinventeringen och hur 
man kommer att bevara naturvårdsarter i naturvårdsklass 2 och hur naturvårdsarter klass 3 ska 
bevaras eller kompenseras. 

18.3 Området Klockaren: Kommunens naturvärdesinventering visar att det finns odlingsrösen. De 
har generellt skydd och kan eventuellt hysa ormar som är fridlysta. Naturskyddsföreningen 
saknar beskrivning av hur områden med generellt biotopskydd och naturvärdesobjekt av 
naturvårdsklass 2 ska bevaras och hur naturvärdesobjekt av naturvårdsklass 3 ska bevaras eller 
kompenseras. 

18.4 Området Härnevihage: Enligt naturvärdesinventeringen är området en artrikt i miljö för fåglar 
och häckmiljö för flera rödlistade arter och det förekommer naturvårdsarter i naturvårdsklass 2. 
Naturskyddsföreningen anser, liksom kommunens naturvärdesinventering och 
Naturvårdsverket, att områden med naturvårdsklass 2 bör bevaras. 

Kommentar 

18.1 Kompensationsåtgärder för fågellivet och andra naturvärdesobjekt ska utredas vidare under 
planarbetet.  

18.2 Detta är inte något som kan svaras på nu men det ska göras i kommande detaljplanearbete. 

18.3 Även detta kommer undersökas vidare i planprocessen. När planprocessen fortgår kommer 
diskussion kring bevaring och kompensation kunna diskuteras i mer detalj.  

18.4 Kommunen noterar detta.  

 

 

 Fastighetsägare 
19 Privatperson 1 del 1 av 2  inkom 2022-02-28 

19.1 Synpunkter gäller delområde Klockaren.  
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19.2 Det stora och omfattande arbetet som i övrigt görs att bygga ett Bro mälarstrand upplevs som 
viktigt för kommunen och bra för Bro i sin helhet.  

19.3 Satellitbilden i planprogrammet visar inte hur det ser ut i dagsläget. Grönområden finns inte 
kvar och är bebyggt i området Tegelhagen. Utbyggnad av Tegelhagen påverkar om det 
fortfarande finns djurliv och naturvårdsarterna i det området.  

19.4 Hen upplever att den miljö, känsla och trygghet man vill skapa i området lätt kommer att 
försvinna om man skulle ta bort det sista närliggande lilla fältet som fortfarande finns kvar. Den 
frihetskänslan som gjorde att man ville flytta till området kommer att försvinna om det byggs 
ytterligare i området utöver det enorma byggarbetet som redan sker.  

19.5  I området Klockaren leker barn som bor invid och förskolan använder området för 
utomhusaktivitet.  

19.6 Hen har bifogat en bild där golfområdet är markerat i rött och poängterar att hela området är 
inhägnat och inte går att beträda för de som bor i området väster om golfbanan. Det gör att man 
blir utestängd från den miljön om man bor i området och att det inte finns så mycket ställen att 
vara utomhus om man vill komma utanför bygga områden.  

19.7 I bilagan om områdesanalys för bostäder gjordes fältbesöket 2017. Det var långt innan det har 
börjats byggas så mycket, så det djurlivet som fanns där Tegelhagen nu står har flyttats, och 
området Klockaren påverkar deras rörelsefrihet och chansen att de försvinner helt. 

19.8 I skogsön öster om Klockaren finns en form av åtelplats och jakttorn som gör det en otrygg 
miljö för barn att leka i.  

19.9 Slutligen vill hen få sagt att de inte vill att det ska byggas i området klockaren om inte för 
möjligheten för djurliv att röra sig, så för oss boende i området då vi har lite orörd miljö att vara 
på eller för våra barn att leka fritt på. 

 

Kommentar 

19.1 Kommunen noterar detta.  

19.2 Kommunen noterar detta. 

19.3 I kommande arbeten i detaljplaneprocessen kommer det tydliggöras att grönområdet väster 
om Klockaren är bostadsområdet Tegelhagen.  

19.4 Ytorna och volymerna för bostadsbygge på delområdena i planprogrammet är på en mycket 
mindre skala än området Tegelhagen. Det kommer finnas en grönkorridor mellan Tegelhagen 
och Klockaren och dessa två bostadsområden kommer inte byggas för tätt inpå varandra.  

19.5 Planen är att behålla en yta norr om Assurs väg som kan fortsätta användas av barn och 
förskolan.  

19.6 Kommunen noterar detta. 

19.7 Arbetet att tå fram planprogrammet har pågått under flera år och är inte uppdaterade med 
senaste utbyggnader i Tegelhagen. I kommande detaljplaneprocessen för både områden 
kommer uppdaterade handlingar tas fram.  

19.8 Kommunen noterar detta. 

19.9 Kommunen noterar detta.  

 

20 Privatperson 1 del 2 av 2 inkom 2022-03-27 
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20.1 Hen frågar att det inte byggs in området Klockaren. Hen har precis flytta in i huset intill som har 
valts med stor omsorg på grund av läget mot det öppna fältet. Hen har även väntat längre och 
betalat mer för detta läge. Hen tycker därför att det är tråkigt att det kommer byggas så nära 
husets baksida. Hen har även frågor nedan:  

20.2 Hur sannolikt är det att det kommer byggas i området? 

20.3 När vet kommunen om man ska bygga? 

20.4 När kan man överklaga? 

20.5 När förväntas byggarbetet starta (om ni väl bygger)? 

20.6 Kan ni inte bygga i området Härnevihage istället så det inte stör invid där folk bor nu? 

Kommentar 

20.1 Kommunen noterar detta. 

20.2 Frågorna är svår att svara på då det är väldigt tidigt i planprocessen. Många faktorer såsom 
förhållanden på plats, politisk vilja, resursfördelning, byggherre, och synpunkter påverkar. 
Med det sagt är ett planprogram första steget för att något kan bebyggas i området.  

20.3 Man kan enbart börja byggprocessen när en plan fått laga kraft. När eller om detta sker går 
inte att svara på i nuläget.  

20.4 Den som vill överklaga måste senast innan granskning tiden har gått ut ha lämnat skriftliga 
synpunkter som kommunen inte tillgodosett i detaljplanen. När politikerna har fattat beslut om 
att anta en detaljplan så finns möjlighet att överklaga. Man har tre veckor på sig efter att 
beslutet har fattats och kungjorts på kommunens anslagstavla. 

20.5 Den här frågan går inte heller att svara på så tidigt i planprocessen. En tidplan kommer i 
nästa skede av planprocessen.  

20.6 Kommunen kommer dela upp områdena Klockaren och Härnevihage i två olika detaljplaner 
som kommer prövas i detaljplaneprocessen.  

 

 

21 Privatperson 2 inkom 22-02-28 

21.1 Satellitbilden i planprogrammet stämmer inte överens med verkligen och är ett gammalt foto. I 
dagsläget är området Tegelhagen byggt.  

21.2 Det sker stor byggnation i området Tegelhagen. Det tycker hen är fint och att det kommer bli 
toppen när det är klart och går hela vägen ner till Mälaren.  

21.3 Ett till bygge på området Klockaren gör hen ledsen då de i dagsläget går promenader dagligen 
runt området ’Klockaren’. Promenader i naturen är en av anledningarna till att man valde att 
flytta till området.  

21.4 Naturen pär otroligt värdefull för de människor och djur som bor i området. Barn använder 
området Klockaren idag för att leka och gå på utflykter, och naturen bidrar till biologisk 
mångfald. 

21.5 Hen har förståelse för att kommunen växer och att det behövs nya bostäder men tror att genom 
att bevara en del av naturen och grönområden kommer det göra området mer attraktivt och 
exklusivt.  

21.6 Om vetskapen hade funnits att huset som de köpt skulle bli inbyggt hade de inte köpt och 
uppskattar verkligen utsikten de har nu.  
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Kommentar 

21.1 I kommande arbeten i detaljplaneprocessen kommer det tydliggöras att grönområdet väster 
om Klockaren är ett bostadsområde Tegelhagen.  

21.2 Kommunen noterar detta.   

21.3 I planprogrammet beskrivs det att man vill behålla en öppen grönyta norr om Assurs väg som 
kan fortsätta användas av barn, förskolan och de som vill promenera genom området. 
Ambitionen att skapa fler gångstråk genom områdena Klockaren och Härnevihage. 

21.4 Kommunen noterar detta 

21.5 Kommunen noterar detta 

21.6 Kommunen noterar detta 

 

22 Privatperson 3  inkom 2022-03-11 

22.1 Synpunkter beror programområdet Klockaren som hen ställer sig negativt till.  

22.2 Närheten till naturen och utsikten bakom huset det lugn och stillhet det sprider var anledningar 
till att bo där de gör. Det är något som borde tas vara på, likaså närhet till naturen. Det är även 
något som Bro ska sikta på och anamma. En artikel bifogades i yttrandet med citat som berättar 
om vikten med natur i våra liv.  

22.3 Närhet till natur är väldigt populärt bland barnfamiljer och de tror att det är den typ av invånare 
Bro är ute efter. Hen beskriver att de inte vill bo i en betongdjungel.  

22.4 Rådjur, vildsvin, ekorrar, större fåglar är en del av en mängd djur som har setts på området 
Klockaren och det poängterar att det verkar vara ett uppskattat område för naturens djur.  

22.5 De beskriver att de uppskattar att Bro utvecklas och tycker att det är kul att det byggs, men inte 
på deras baksida och på den sista naturbiten i området.  

Kommentar  

22.1 Kommunen noterar detta. 

22.2 Kommunen noterar detta  

22.3 Kommunen noterar detta.  

22.4 Kommunen noterar detta.  

22.5 Kommunen noterar detta.  

 

23 Svenska kyrkan Bro församling  inkom 2022-03-30 

23.1 Bro församling välkomnar bebyggelse i kyrkans närhet då vi kan förvänta oss fler kyrkobe-
sökare och deltagare i församlingens olika aktiviteter vilka kan finna ro i vår vackra kyrko-
gårdsmiljö. Det är vår förhoppning att de nya invånarna ska ta del av den historia som om-rådet 
kan berätta för oss, men även söka ro och tid för kontemplation i den vackra kyrko-gårdsmiljön. 

23.2 Bro kyrka med omgivning utgör den äldsta delen i samhället Bro och församlingen ser 
gärna att platsens karaktär behålls i så stor utsträckning som möjligt. 

23.3 Under byggnationen av Klockaren kommer en hel del tung trafik att gå förbi kyrkan på 
Assurs väg, varför det är viktigt att vägkorsningen vid Bro kyrka blir en säker miljö. 
Trafiken i korsningen går åt både höger och vänster och för att undvika incidenter föreslår 
vi en hastig-hetsbegränsning på 30km/tim. vid vägskälet Assurs väg/Brogårdsvägen under 
byggnations-tiden. 
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23.4 Det är svårt att avgöra från bildmaterialet hur nära bebyggelsen vid Klockaren kommer 
klock-stapeln. Vi önskar att avståndet mellan bebyggelse och klockstapel ökas och att 
bebyggelsen avskärmas från klockstapelområdet med en häck eller dylikt. 

23.5 Det vore tacknämligt om en skalenlig modell av bebyggelsen kunde presenteras så att det 
blir tydligare hur bebyggelsen i Klockaren förhåller sig till klockstapeln. 

23.6 Kyrkogården är en plats för kontemplation och eftertanke och den hävdvunna utsikten bör 
därför inte störas av alltför närgången och hög bebyggelse. Trots avståndet kommer 
området Härnevihage att förändra siktlinjen från den nyare delen av kyrkogården mot Bro 
samhälle. Området kommer dessutom att ligga på jordbruksmark. Med tanke på rådande 
världsläge är det en hållbar strategi att spara på jordbruksmark som skulle kunna odlas i 
framtiden. 

23.7 En eventuell byggnation av området gör att det för alltid kommer att försvinna odlingsbar 
jord, varför vi föreslår att eventuell byggnation av området förs på framtiden. 

23.8 Härnevihage har också högt naturvärde, enligt naturvärdesinventeringen har det 
naturvärdes-klass 2 Det är förvånande att man valt att bebygga ett område med 
naturvärdeklass 2, då det i naturvärdesinventeringen anges att områden med naturvärdeklass 
1 och 2 inte skall bebyggas. 

Kommentar  

23.1 Kommunen noterar detta.   

23.2 Kommunen noterar detta.   

23.3 Kommunen noterar detta.   

23.4 Detta är inte något som vi kan svara på nu men vi kommer förtydliga senare i 
detaljplaneprocessen hur den nya bebyggelsen förhåller dig till Klockstapeln.  

23.5 Kommunen tackar för idén och noterar att det är något som kan göras i det nästa skedet i 
processen, detaljplanesamrådet. Hur bebyggelsen förhåller sig till klockstapeln är viktigt.  

23.6 Kommunen noterar detta.   

23.7 Kommunen noterar detta.   

23.8 Kommunen noterar detta.   

 

 
Privatpersoner och övriga 
 

24 Privatperson 4  inkom 2022-03-13 

24.1 Hen tycker att det inte borde byggas mer i Bro nu och att det inte behövs byggas i vartenda 
grönområde bara för att det finns möjlighet till det.  

24.2 De som bor i Bro har valt det för närheten till naturen. Det är viktigt att bevara naturen eftersom 
det är det som gör Bro attraktivt.   

24.3 Hen tycker att om det måste byggas, så ska det inte finnas fler hyresområden och att man borde 
ta hand om de som redan finns istället.  

 

Kommentar 
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24.1 Kommunen noterar detta.  

24.2 Kommunen noterar detta.  

24.3 Kommunen noterar detta.  

 

 
Resultat av samrådet 
Ändringar i planprogrammet 

Planprogrammet har inte ändrats efter samrådet.  

 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 

 

Underlagsmaterial 
• Kopior av inkomna synpunkter under samrådet.  

 

Materialet går att beställa från kommunens enhet för Samhällsutvecklingsprojekt. 

 

 

Upprättad 2022-04-25 och reviderad 2022-05-23 av 

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt 

 

 

Jonas Uebel    Claudia Wikse Barrow  Joakim Olsson Syväluoma 

Enhetschef    Planarkitekt    Projektledare exploatering 
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Enheten för bostäder och fysisk planering
Sofie Norrgård

Datum
2022-04-14

Beteckning
402-0370-2022

Upplands-Bro kommun
Dnr KS 18/0120
kommunstyrelsen@upplands-bro.se  

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen  Stockholm
Box 22067
104 22  Stockholm

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Planprogram för Klockaren och Härnevihage (delar av 
Brogård 1:88), i Upplands-Bro kommun

Bakgrund
Upplands-Bro kommun har översänt förslag till planprogram, upprättat i februari 
2022, till Länsstyrelsen för samråd. Syftet med planprogrammet är att studera 
möjlig utbyggnad av bostadsbebyggelse med trafikstruktur för områdena 
Klockaren och Härnevihage. Området Klockaren föreslås innehålla cirka 100 
bostäder, med småskalig bebyggelse. Området Härnevihage föreslås bebyggas 
med cirka 200-250 bostäder med småhusbebyggelse. Programmet anger riktlinjer 
för framtagande av kommande detaljplanering inom dessa områden.

Länsstyrelsen lämnar synpunkter på förslaget utifrån innehållet i 5 kap. 14 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL. 

Länsstyrelsens bedömning
Inför kommande detaljplanering behöver kommunen särskilt beakta 
miljökvalitetsnormer för vatten, buller, översvämningsrisk och geotekniska risker.

Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter kopplade till riksintresse 
Mälaren med öar och stränder, kulturmiljö och transporter med farligt gods. 
Vidare lämnar Länsstyrelsen synpunkter på planens genomförbarhet avseende 
fornlämningar, naturmiljö, biotopskydd och artskydd.  

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 
Länsstyrelsen senare har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL vid detaljplaneskedet.

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Aktuella områden avvattnas till vattenförekomsten Mälaren-Görväln via 
Brobäcken som mynnar i Natura 2000 området Broviken (SE0110130). Broviken 
är ett så kallat vattenanknutet Natura 2000-område, vilket innebär att dess 
bevarandemål samtidigt är miljökvalitetsnormer för vatten. Bevarandemålet för 
Broviken är gynnsam bevarandestatus för naturtypen 3150 Naturligt näringsrika 
sjöar. Vad som kännetecknar gynnsam bevarandestatus definieras i 
bevarandeplanen för området1.

1 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/257233 
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Mälaren-Görväln har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Flera kvalitetsfaktorer är klassificerade i den sämsta statusklassen vilket innebär 
att koncentrationen av dessa ämnen inte får öka ytterligare. Det gäller koppar, 
PFOS, PBDE, kvicksilver, antracen, kadmium, bly och tbt. Hanteringen av 
dagvattnet behöver anpassas i kommande detaljplanering så att belastningen av 
dessa ämnen inte ökar. De övergripande dagvattenlösningar som föreslås i 
programmet har goda förutsättningar att uppfylla detta mål, men det är viktigt att 
dagvattenhanteringen utreds utförligt i kommande detaljplanering så att målet kan 
nås. Kommunen behöver även ta hänsyn till den kumulativa påverkan på 
recipenten, då omkringliggande detaljplaner (bland annat Trädgårdsstaden) 
riskerar att öka belastningen. 

Vi vill också upplysa om att från och med den 22 december 2021 gäller nya 
föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster varför uppgifterna om 
ekologisk status, kemisk status och miljökvalitetsnormer är inaktuella (se 
https://viss.lansstyrelsen.se/). En skillnad mot tidigare är att miljökvalitetsnormen 
nu kan skilja sig åt mellan olika kvalitetsfaktorer och påverkanstryck för samma 
vattenförekomst. Det möjliggör att de kvalitetsfaktorer som är svåra att förbättra 
till det ursprungliga målåret (2015) kan medges en tidsfrist eller få mindre stränga 
krav. Kommunen behöver visa hur planen påverkar möjligheten att följa samtliga 
miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster.

Hälsa och säkerhet 
Buller
I planprogrammet redovisas Ginnlögs väg och Mälarbanan som de aktuella 
bullerkällorna för områdena. I programområdet Härnevihage föreslås stadsradhus 
i tre våningar närmst Ginnlögs väg. Dessa föreslås utformas som u-formade 
kvarter för att skydda mot trafikbullret. Inför kommande detaljplanering behöver 
kommunen särskilt beakta utformningen av kvarterens hörn så att samtliga 
lägenheter får tillgång till en tyst sida där minst hälften av boningsrummen är 
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids.   

Inför kommande detaljplanering behöver kommunen även beakta eventuell 
bulleralstring från Bro pendeltågsstation, befintliga idrottsplatser och intilliggande 
verksamhetsområden.  

Översvämningsrisk till följd av skyfall
Med föreslagen bebyggelse kommer andelen hårdgjord yta att öka. Inom 
programområdet Klockaren finns en höjdrygg i öst-västlig riktning vilket medför 
att avrinningsstråken för planområdet rinner mot befintliga vägar och golfbanan. 
Programområdet Härnevihage angränsar till en dagvattendamm och Brobäcken. 
När avrinningsvägar och infiltrationsmöjligheter förändras behöver kommunen 
beakta översvämningsrisker både inom och utanför planområdet. Kommunen 
behöver säkerställa att ny bebyggelse inte tar skada eller orsakar skada i 
omgivning vid ett 100-årsregn med klimatfaktor. 
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Kommunen behöver även säkerställa framkomligheten för utryckningsfordon till 
och inom planområdet. För mer information se Länsstyrelsens Rekommendationer 
för översvämning till följd av skyfall. De åtgärder som kommunen bedömer som 
nödvändiga ska beskrivas i planbeskrivningar samt, om möjligt, säkerställs med 
planbestämmelser.

Geotekniska risker
Enligt SGU:s karta över aktsamhetsområden finns risk för skred inom båda 
programområdena. Utrednings-PM geoteknik (Structor, 2021-09-30) har också 
identifierat att Brobäckens slänter är relativt instabila och erosionskänsliga. Inför 
kommande detaljplanering behöver kommunen utreda och bedöma stabiliteten i 
området och de geotekniska riskerna. Riskerna ska även bedömas utifrån ett 
förändrat klimat.

Råd om tillämpning av 2 kap. PBL
Mälaren med öar och strandområden, enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB 
Programområdena (Klockarbacka och Härnevihage) ligger båda inom riksintresse 
för Mälarens öar och strandområden enligt 4 kap. 1 och 2§§ Miljöbalken (MB). 
Syftet med bestämmelserna är att skydda de betydelsefulla natur- och 
kulturvärdena så att dessa inte går förlorade genom olika typer av 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Enligt bestämmelserna i MB 
utgör inte riksintresset ett hinder för exempelvis utvecklingen av befintliga 
tätorter. 

I den fördjupande översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016) ingår 
planområdena i ett område som är markerat för ”Rekreation, natur- och 
kulturvärden”. I den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen för Bro (FÖP 
Bro 2040) ingår de aktuella områdena i den nya tätortsavgränsningen. Kommunen 
bör förtydliga programhandlingarna med vilken avgränsning som är aktuell för att 
bedöma förslagens eventuella påverkan på riksintresset Mälarens öar och 
strandområden.  

Kulturmiljö
Inför framtagandet av planprogrammet har rapporten Antikvariska synpunkter på 
förslag till bebyggelseområden inom riksintresset Bro tagits fram (Arendus 2018). 
När rapporten togs fram ingick områdena inom riksintresse kulturmiljö för Bro, 
vilket inte längre är aktuellt. Även om programområdena inte längre ingår i ett 
riksintresseområde för kulturmiljö är det fortsatt viktigt att kommunen i den 
efterföljande planeringen tar hänsyn till förslagens påverkan på lokala natur- och 
kulturvärden på platsen. Kommunen bör därför ta fram en uppdaterad analys inför 
kommande detaljplanering.  

Transporter med farligt gods
Aktuella områden ligger söder om Mälarbanan där det transporteras farligt gods. 
Enligt Länsstyrelsens rekommendationer ska risker med transporter av farligt 
gods beaktas inom 150 meter från väg och järnväg. Programområdet Härnevihage 
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ligger drygt 150 meter från Mälarbanan. När avstånd till riskkällor är i närheten av 
skyddsavstånden enligt Länsstyrelsens rekommendationer och riktlinjer kan 
kommunen med fördel i kommande detaljplanearbete beskriva riskkällan eller 
ange vilken riskkälla som finns. Se Länsstyrelsens Riktlinjer för planläggning 
intill vägar och järnvägar där det transporteras transporter med farligt gods. 

Övriga synpunkter av betydelse för planens genomförbarhet
Fornlämningar
Omkring området Klockaren finns fler kända fornlämningar i form av gravfält och 
ensamliggande gravar. Länsstyrelsen bedömer att det krävs en arkeologisk 
utredning enligt 2 kapitlet 11§ kulturmiljölagen inom programområdet Klockaren. 
Kontakt bör därför tas med Länsstyrelsens enhet för investeringsstöd och 
kulturmiljö i ett tidigt skede av planprocessen. 

Naturvärden
Programområdena ligger inom Görvälnkilen. Planerad bebyggelse kan försvaga 
det redan svaga gröna sambandet. Eventuell negativ påverkan på kilen bör 
kompenseras genom åtgärder som kan upprätthålla sambandets funktion. 

Biotopskydd
Kommunen behöver i det fortsatta arbetet beakta eventuella biotopskyddande 
åkerholmar, stenrösen och alléer inom programområdena. 

Artskydd
Det framgår i naturvärdesinventeringen (Upplands-Bro, 2020-05-19) att området 
Härnevihage är häckmiljö för flera rödlistade arter. Kommunen behöver i det 
fortsatta arbetet beakta artskyddet, och bedöma bebyggelsens eventuella påverkan 
på fridlysta arter.

Medverkande i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Tatjana Joksimović med planhandläggare Sofie 
Norrgård som föredragande. I den slutliga handläggningen har också samordnare 
Lisa Palmér medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm 
(del av Säbyholm 5:45 m.fl.) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med Säbyholm fastigheter AB 

för detaljplan Säbyholm (Säbyholm 5:45 m.fl.), Bro, nr 1505, 

godkänns.  

2. Att granskningsutlåtande och miljökonsekvensbeskrivning tillhörande 

detaljplan Säbyholm (Säbyholm 5:45 m.fl.) godkänns. 

3. Att detaljplaneförslaget för Säbyholm (Säbyholm 5:45 m.fl.) nr 1505, 

antas enligt reglerna för utökat planförfarande i plan- och bygglagen 

(PBL) SFS 2010:900 i dess lydelse innan 1 januari 2015. 

Sammanfattning 

Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och 

cirka 500 meter från Mälaren. Inom planområdet låg tidigare ett 

naturbruksgymnasium, med elevhem och verksamhetslokaler. Skolan har en 

historia som sträcker sig tillbaka till 1910-talet. Området är också del av ett 

riksintresseområde för kulturmiljövården. 

Som ett första steg i planarbetet togs ett program fram. Det riktlinjer som 

fastslogs i planprogrammet utvecklades till ett samrådsförslag som skickades ut 

till hösten 2018. Därefter var ett förslag utsänt för granskning under januari och 

februari 2022. 

Efter granskningen har antalet föreslagna nya bostäder minskats från 170 till 

140 och bestämmelser som förtydligar har detta ska styras har införts. 

Bestämmelser om högst nockhöjd har också införts och för vissa av 

byggnaderna har möjligheten att inreda vind tagits bort. Dessutom har 

våningsantalet sänkts för en av byggnaderna. 

Till förslaget till detaljplan hör ett exploateringsavtal som föreslås godkännas I 

samband med antagandet av detaljplanen. I exploateringsavtalet regleras 

ansvars- och kostnadsförhållanden för allmänna anläggningar. Bland annat ska 

exploatören ansluta området till det kommunala VA-nätet, erlägga ett 
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ersättningsbidrag för att bygga en gång- och cykelväg mellan Säbyholm och 

Tegelhagen och iordningställa en badplats. 

En miljöbedömning har gjorts där kommunen har tagit ställning till att planen 

kan medföra en risk för betydande miljöpåverkan Denna har uppdaterats 

utifrån de förändringar som har gjorts inför antagande. En ”Särskild 

sammanställning” har tagits fram där de åtgärder som föreslås i 

miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs.   

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den XX xxxxx 2022 

 Beslut om granskning, § 57 den 27 oktober 2021 

 Beslut om samråd, § 114 den 13 juni 2018 

 Beslut om planuppdrag, § 85 KS, den 27 maj 2015 

 Godkännande av planprogram, § 63 KF, den 3 juni 2015 

 Samrådsredogörelse, den 13 oktober 2021 

 Granskningsutlåtande, den 13 maj 2022 

 Plankarta och illustrationsplan, den 13 maj 2022 

 Planbeskrivning, den 13 maj 2022 

 Gestaltningsprogram, den 13 maj 2022 

 Miljökonsekvensbeskrivning, den 13 maj 2022 

 Exploateringsavtal, den 13 maj 2022 

 Bilagor till exploateringsavtal 

o Karta över avtalsområdet 

o Karta över mark som överförs till Upplands-Bro kommun 

o Karta över mark som ska iordningställas 

o Karta över gång- och cykelbana 

o Servitutsavtal avseende parkering 

Ärendet 

Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och 

cirka 500 meter från Mälaren. Inom planområdet låg tidigare ett 

naturbruksgymnasium, med elevhem och verksamhetslokaler. Dock har skolan 

en historia som sträcker sig tillbaka till 1910-talet och området är utpekat som 

ett riksintresse för kulturmiljövården. Hösten 2013 sålde Landstingets 

fastighetsbolag Locum, hela fastigheten Säbyholm 5:1. Detta var startskottet 

för ett planarbete som syftar till att utreda möjligheterna att omvandla området 

till ett bostadsområde med inslag av verksamheter. En sådan omvandling har 
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delvis påbörjats då områdets befintliga elevhemsbyggnader har byggts om till 

bostadsrättslägenheter. Till planområdet hör också den udde som hör till 

fastigheten. Där föreslås att en kommunal badplats iordningställs och att 

bryggor för småbåtar byggs. 

Som ett första steg i planarbetet togs ett program fram. Detta var ute på samråd 

under hösten 2014 och ett reviderat förslag godkändes av Kommunfullmäktige 

i juni 2015. 

Det riktlinjer som fastslogs i planprogrammet utvecklades till ett 

samrådsförslag som skickades ut till hösten 2018. Under samrådet inkom ett 

trettiotal yttranden och synpunkterna från dessa har sammanställts i en 

samrådsredogörelse. 

Efter samrådet sändes ett nytt förslag ut för granskning.  

Huvuddragen i granskningsförslaget var desamma som i samrådet. Placeringen 

av bebyggelsen är vald för att påverka den befintliga kulturmiljön så lite som 

möjligt. I planen ingår också att den gamla skolans huvudbyggnad även 

fortsättningsvis används för skolverksamhet och att andra befintliga byggnader 

används för småindustriändamål. I dagsläget finns ett mikrobryggeri i området. 

I granskningsförslaget förtydligades hur möjligheten att bygga olika 

bostadstyper ska tolkas utifrån de byggrätter som finns i detaljplanen. En ökad 

möjlighet att blanda markbostäder med lägenheter föreslogs. 

Förslaget var utsänt för granskning jan-feb 2022. Under granskningsperioden 

inkom ett sjuttiotal yttranden. Dessa har sammanställts i ett 

granskningsutlåtande som föreslås i godkännas i samband med att detaljplanen 

antas. 

Efter granskningen har antalet föreslagna nya bostäder minskats från 170 till 

140 och bestämmelser som förtydligar har detta ska styras har införts. 

Bestämmelser om högst nockhöjd har också införts och för vissa av 

byggnaderna har möjligheten att inreda vind tagits bort. Dessutom har 

våningsantalet sänkts för en av byggnaderna. 

Till förslaget till detaljplan hör ett exploateringsavtal som föreslås godkännas i 

samband med att detaljplanen antas. I exploateringsavtalet regleras ansvars- 

och kostnadsförhållanden för att möjliggöra nödvändiga allmänna anläggningar 

för att detaljplanen ska kunna genomföras. Bland annat ska exploatören ansluta 

området till det kommunala VA-nätet och erlägga ett ersättningsbidrag för att 

bygga en gång- och cykelväg mellan Säbyholm och Tegelhagen. En badplats 

ska också iordningställas och överlåtas till kommun. För denna badplats ska 

parkeringsplatser upplåtas på mark som ligger utanför planområdet. För denna 

mark skrivs ett eget servitutsavtal. 

En miljöbedömning har gjorts där kommunen har tagit ställning till att planen 

kan medföra en risk för betydande miljöpåverkan Därför har en 

miljökonsekvensbeskrivning tagits fram där riskerna och åtgärder för att 
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motverka dessa har beskrivits. Denna har uppdaterats utifrån de förändringar 

som har gjorts inför antagande. En ”Särskild sammanställning” har tagits fram 

där de åtgärder som föreslås i MKB beskrivs. 

Barnperspektiv 

Området har goda möjligheter att erbjuda en uppväxt med god tillgång till 

naturnära miljöer och därmed goda förutsättningar för lek. Detta gäller också 

för den planerade förskola/skolverksamheten. Till antagandet hör ett 

exploateringsavtal. I detta står bland annat att exploatören ska erlägga ett 

ersättningsbidrag för att bygga en gång- och cykelväg mellan Säbyholm och 

Tegelhagen, något som kommer att gynna barn- och ungdomars möjlighet att ta 

sig fram och tillbaka till området utan bil.   

 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

 

 

Bilagor 

1. Granskningsutlåtande, den 13 maj 2022 

2. Plankarta och illustrationsplan, den 13 maj 2022 

3. Planbeskrivning, den 13 maj 2022 

4. Gestaltningsprogram, den 13 maj 2022 

5. Miljökonsekvensbeskrivning, den 13 maj 2022 

6. Särskild sammanställning, den 13 maj 2022 

7. Exploateringsavtal, den 13 maj 2022 

8. Bilagor till exploateringsavtal (utöver plankarta och planbeskrivning) 

a. Karta över avtalsområdet 

b. Karta över mark som överförs till Upplands-Bro kommun 

c. Karta över mark som ska iordningställas 

d. Karta över gång- och cykelbana 

e. Servitutsavtal avseende parkering 

Beslut sänds till 

 Säbyholms fastigheter AB 
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Detaljplan för Säbyholm (Säbyholm 5:45, m.fl.), nr 1505  Granskningsutlåtande 

 

Bakgrund till detaljplanearbetet 
Detaljplanearbetet inleddes 22 januari 2014, då beslut togs om programuppdrag av Kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott. Den 11 juni 2014 tog Kommunstyrelsen beslut att det framtagna förslaget 
på detaljplaneprogram skulle skickas ut på samråd. Programsamråd skedde sedan mellan 21 augusti 
och den 1 oktober 2014. 
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 27 maj 2015 och Kommunfullmäktige godkände 
programmet den 3 juni 2015. Planen handläggs enligt utökat förfarande enligt plan-och bygglagen 
(2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Bro samhälle växer och det sker i huvudsakligen söderut mot Mälaren. Bro har ett strategiskt läge 
centralt i Mälarregionen med goda kollektiva förbindelser. Utbyggnad mot Mälaren ger Bro en bättre 
kontakt med vattnet.  

Planområdet Säbyholm är beläget utanför tätorten, cirka fyra kilometer sydväst om Bro centrum. 
Området ligger cirka 300 – 500 meter från Mälaren och till Rösaringsåsen är det mellan en och två 
kilometer. Inom planområdet låg tidigare ett naturbruksgymnasium, med elevhem och 
verksamhetslokaler, vilket flyttade våren 2013.  

Områdets skönhetsvärden och de vackra, kulturhistoriskt intressanta omgivningarna bedöms attraktiva 
för boende. Befintliga lokaler lämpar sig väl för skolor, verksamheter och fritidsverksamheter. För 
planområdet finns ingen detaljplan. 

Befintliga elevhemsbyggnader, småhus, skolbyggnader, verksamhetsbyggnader står på avstyckade 
fastigheter inom planområdet. Elevhemsbyggnaderna är ombyggda till cirka 60 bostadsrättslägenheter 
under 2014 - 2017. Den befintliga huvudbyggnaden har också byggts om till att inrymma bostäder. En 
verksamhetslokal har byggts om till ett mikrobryggeri. På bollplanen i centrala delen av området har 
en förskola etablerats med tillfälligt bygglov.  

Huvuddrag 
En utveckling av lantbruksskolans område planeras för att lägga till ytterligare bostadshus. En stor del 
av dels parkkaraktären i de centrala delarna dels hela det omkringliggande skogsområdet i öster 
bibehålls. Skyddsvärda parkdelar och träd avses att bevaras. 

Den nya bebyggelse som föreslås placeras på det stora traktorkörfältet i norr, på den befintliga 
fotbollsplanen i mitten av området och i söder längs norra kanten av åkern. Fyra större så kallade 
”Lundenhus” planeras inne i parkmiljön. Den nya bostadsbebyggelsen kommer att möjliggöra boende 
i både villor, radhus och lägenheter men för alla föreslagna nya bostadshus är skalan anpassad till den 
befintliga kulturmiljön i området. 

På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde, där badplatsen återskapas och restaurering 
av två befintliga bryggor samt ombyggnad av den stora bryggan vid sydspetsen, där stolparna i vattnet 
finns kvar. Bryggorna planeras förse närområdet med båtplatser för mindre båtar. 

Planens syfte 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av Säbyholmsområdet. 
Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och att i detta attraktiva, innehållsrika och mångsidiga 
område ta till vara och utveckla platsens kvaliteter. Genom en ny exploatering skapas förutsättningar 
för att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras och skyddas från förvanskning och 
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Detaljplan för Säbyholm (Säbyholm 5:45, m.fl.), nr 1505  Granskningsutlåtande 

annat nyttjande, som inte främjar områdets kulturmiljö. 

Den största delen av den nya bebyggelsen utgörs av bostadshus. Planen ger möjlighet till bostäder som 
fristående villor, parhus och radhus eller som lägenheter i mindre flerbostadshus. Oavsett vilken 
bostadsform som uppförs är det viktigt att det är byggnader som passar in i den speciella kulturmiljö 
som finns inom och runt området. Detaljplanen beräknas möjliggöra cirka 140 bostäder. Det är viktigt 
att antalet bostäder håller sig så nära detta antal som möjligt. De beräkningar av till exempel antal 
parkeringsplatser som föreslås i planen utgår ifrån beräkningen av antalet bostäder. En avvikelse 
härifrån skulle kunna få oönskade effekter för helhetsintrycket. 

Utöver att planera för ny bebyggelse är syftet med detaljplanen också att skapa förutsättningar för att 
områdets befintliga bebyggelse ska kunna bevaras med en användning som är anpassad till en ny 
situation. Det mesta av den ursprungliga bebyggelsen har gjorts om till boende och det planeras för att 
de befintliga lokalerna, ursprungligen nyttjade för utbildningen, används till undervisning, omsorg, 
gemenskap och produktion. Planområdets unika park-och landskapskvaliteter tillvaratas, utvecklas och 
tillgängliggörs. 

En restaurering av anläggningar på udden i Säbyholmsviken kommer också öka attraktiviteten i 
området, samt göra Mälaren mer lättillgänglig. 

Syftet med detaljplanen är också att framför allt natur- och landskapsvärden och kulturhistoriska 
intressen beaktas samt att skapa förutsättningar för teknisk försörjning. 

Hur samrådet har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2018, § 114 om plansamråd. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 28 november 2018 – 7 januari 2019 utsänt för samråd och 
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum. 
Handlingarna fanns också på kommunens webbplats. Samrådet annonserades i Upplands-Bro bladet 
och i Mitt i Upplands-Bro och kungjordes i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

Öppet hus hölls den 5 december i Tengbomsalen i huvudbyggnaden i Säbyholm. Cirka 50 personer 
deltog.  

Hur granskningen har bedrivits 
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 27 oktober 2021 § 57 att sända ut förslag 
till detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.), nr 1505, på granskning enligt reglerna för 
utökat planförfarande (plan- och bygglagen 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Detaljplaneförslaget var under tiden den 24 januari till den 21 februari 2022 utsänt för granskning och 
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum [i Brohuset]  samt på kommunens 
webbplats (www.upplands-bro.se/sabyholm). Granskningen kungjordes i Dagens Nyheter och i 
Svenska Dagbladet den 24 januari samt annonserades i Mitt i Upplands-Bro den 22 januari. 

Ett digitalt dialogmöte genomfördes den 9 maj 2022 
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Inkomna synpunkter, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 73 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
7 synpunkter efter granskningsperiodens slut. Sena synpunkter behandlas på samma sätt som de 
synpunkter som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län   inkom den 14 mars 2022 

2 Lantmäteriet   inkom den 4 februari 
2022 

3 Sjöfartsverket   inkom den 11 februari 2022 

4 Trafikverket   inkom den 21 februari 2022 

Kommunala nämnder 
5 Tekniska nämnden   inkom den 9 mars 2022 

6 Utbildningsnämnden  inkom den 11 mars 2022 

7 Kultur- och fritidsnämnden   inkom den 14 mars 2022 

8 Bygg- och miljönämnden  inkom den 02 maj 

Övriga remissinstanser 

9 Vattenfall Eldistribution  inkom den 24 januari 2022 

10 PostNord  inkom den 1 februari 2022 

11 E.ON Energiinfrastruktur  inkom den 2 februari 2022 

12 Skogsstyrelsen  inkom den 3 februari 2022 

13 Svenska kyrkan  inkom den 18 februari 2022 

14 Naturskyddsföreningen  inkom den 18 februari 2022 

15 Villaägarföreningen   inkom den 20 februari 2022 

16 E.ON Energidistribution  inkom den 21 februari 2022 

17 Region Stockholm  inkom den 21 februari 2022 

18 Svenska kraftnät  inkom den 28 februari 2022 

19 Käppalaförbundet  inkom den 1 mars 2022 

Fastighetsägare 

20 Fastighetsägare 1   inkom den 24 januari 
21 Fastighetsägare 2   inkom den 1 februari 
22 Fastighetsägare 3   inkom den 14 februari 
23 Fastighetsägare 4   inkom  den 14 februari 
24 Brf Säbyholm 3, fastighetsägare 5   inkom den 15 februari 
25 Fastighetsägare 6   inkom den 16 februari 
26 Fastighetsägare 7  inkom den 16 och 20 februari 
27 Fastighetsägare 8   inkom den 18 februari 
28 Fastighetsägare 9   inkom den 18 februari 
29 Fastighetsägare 10   inkom den 18 februari 
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30 Fastighetsägare 11   inkom den 19 februari 
31 Fastighetsägare 12   inkom den 19 februari 
32 Fastighetsägare 13   inkom den 19 februari 
33 Fastighetsägare 14   inkom den 20 februari 
34 Fastighetsägare 15    inkom den 20 februari 
35 Fastighetsägare 16   inkom den 20 februari 
36 Fastighetsägare 17    inkom den 20 februari 
37 Fastighetsägare 18   inkom den 20 februari 
38 Fastighetsägare 19   inkom den 20 februari 
39 Fastighetsägare 20   inkom den 20 februari 
40 Fastighetsägare 21   inkom den 20 februari 
41 Fastighetsägare 22   inkom den 20 februari 
42 Fastighetsägare 23   inkom den 20 februari 
43 Fastighetsägare 24   inkom den 20 februari 
44 Brf Säbyholm 5, fastighetsägare 25  inkom den 20 och 24 februari 
45 Fastighetsägare 26   inkom den 20 februari 
46 Fastighetsägare 27   inkom den 21 februari 
47 Fastighetsägare 28   inkom den 21 februari 
48 Fastighetsägare 29   inkom den 21 februari 
49 Fastighetsägare 30   inkom den 21 februari 
50 Fastighetsägare 31   inkom den 21 februari 
51 Fastighetsägare 32   inkom den 21 februari 

Privatpersoner och övriga 

52 Privatperson 1   inkom den 4 februari 
53 Privatperson 2   inkom den 10 februari 
54 Privatperson 3   inkom den 17 februari 
55 Privatperson 4   inkom den 18 februari 
56 Privatperson 5    inkom den 18 februari 
57 Privatperson 6   inkom den 18 februari+ 

58 Privatperson 7    inkom den 18 februari 
59 Privatperson 8   inkom den 18 februari 
60 Privatperson 9   inkom den 19 februari 
61 Privatpersoner 10  inkom den 19 februari 
62 Privatperson 11   inkom den 20 februari 
63 Privatperson 12   inkom den 20 februari 
64 Privatperson 13   inkom den 20 februari 
65 Privatpersoner 14   inkom den 20 februari 
66 Privatperson 15    inkom den 20 februari 
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67 Privatpersoner 16   inkom den 20 februari 
68 Privatperson 17   inkom den 21 februari 
69 Privatperson 18   inkom den 21 februari 
70 Privatperson 19   inkom den 21 februari 
71 Privatperson 20   inkom den 21 februari 
72 Privatperson 21   inkom den 21 februari 
73 Privatperson 22   inkom den 21 februari 
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Inkomna synpunkter med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 
m.fl.). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller 
innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För 
den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga synpunkter som kan 
erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna synpunkter redovisas kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län      inkom den 14 mars 2022 

1.1 Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att kommunen inte har 
visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör miljökvalitetsnormer samt hälsa 
och säkerhet. 
Kommunen behöver visa att detaljplanen: 

• inte försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten i recipienten Mälaren-
Gripsholmsviken.  

• hanterar risken för markföroreningar och översvämning 

• visar att marken avsedd för förskola är lämplig för sitt ändamål  

• i plankartan säkerställer att bostäder inte uppförs med risk för olyckor avseende avstånd till 
gasoltank och anslutningspunkt för denna. 
 
Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter kopplade till fornlämningar, strandskydd och 
biotopskydd. 

Kommentar:  

1.1 Kommunen utvecklar sina svar efter varje rubrik nedan i texten 

1.2 Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten: I samrådsyttrandet påpekade Länsstyrelsen att förslag på 
dagvattenhantering ska utformas med hänsyn tagen till förhållandena i recipienten och inte till 
riktvärden. Detta har kommunen inte gjort. Dagvattenutredningen saknar beräkning av transport 
av föroreningar till recipienten angivet i mängder (t.ex. kg per år). Det är därför svårt att 
bedöma vilken påverkan planområdet har på recipienten och möjligheten att följa 
miljökvalitetsnormer för vatten. Vidare används en inaktuell klimatfaktor. I stället ska en 
klimatfaktor från Svenskt Vatten P110 användas (=1,25).  

Kommentar:  

1.2 En uppdaterad dagvattenutredning har tagits fram till antagandeskedet utifrån Länsstyrelsens 
riktlinjer. Utredningen visar att det inte är någon risk att planområdet påverkar 
miljökvalitetsnormerna för recipienten på ett otillåtet sätt. 

1.3 Den översiktliga miljötekniska markundersökningen visar på halter av DDT över 
Naturvårdsverkets riktvärden i planområdet. Risk finns att dessa föroreningar transporteras med 
dagvattnet till recipienten. För att hantera föroreningarna i dagvattnet föreslår planen 
svackdiken. Dessa renar dock i huvudsak partiklar och inte lösta föroreningar. Kommunen 
behöver därför anlägga dagvattenlösningar med mer långtgående rening än enbart 
sedimentation, för att anpassa dagvattenhanteringen till de föroreningar som har hittats i marken 
och efter tillkommande bebyggelse. Förutom att beskrivas i planbeskrivningen, behöver 
anläggningarna om möjligt också regleras i plankartan. 
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Kommentar:  

1.3 En administrativ bestämmelse har införts i plankartan som villkorar bygglov för bostäder med 
att markföroreningen först har avhjälpts. I det område där föroreningar finns får inte 
ledningar dras utan att marken först tätas. 

1.4 Hälsa och säkerhet 
 
Markföroreningar: Den miljötekniska markundersökningen (Cowi, 2019-08-23) visar att 
föroreningar av DDT, DDE och DDD har påträffats i halter över det generella riktvärdet för 
känslig markanvändning. Undersökningarna är tillräckliga, men kommunen har inte i 
planbeskrivningen tagit ställning till hur marken kan göras lämplig för avsett ändamål. Om det 
behövs åtgärder för att göra marken lämplig behöver dessa också säkerställas på plankartan. 

Kommentar:  

1.4 Se kommentaren ovan 

1.5 Risk med hänsyn till småindustri och gasoltank:  
 
Samlokalisering: Planförslaget medger att en byggnad får användas för skola, kontors- och 
småindustriändamål. Eftersom småindustriändamålet inte är närmare preciserat behöver planen 
säkerställa att de verksamheter som samlokaliseras med förskola eller skola inte medför en risk 
för hälsa och säkerhet. Även avståndet till befintlig gasoltank och tillkommande 
småindustriverksamheter behöver beaktas för att avgöra lämpligheten i placeringen av 
förskolan. Vid bedömning av risk behöver kommunen ta hänsyn till att förskola är en 
svårutrymd lokal. 

Kommentar:  

1.5 Användningsbestämmelsen har ändrats till Z1, icke störande verksamhet. Avståndet till 
befintlig gasoltank överstiger 50 meter, vilket är det avstånd som rekommenderas i allmänna 
råd för svårutrymda lokaler, förutsatt att skyddsåtgärder vidtas. Se även kommentar nedan. 

1.6 Avstånd till bostäder: Kommunen har fört in bestämmelsen m₂ i plankartan för fastigheterna 
Säbyholm 5:30, 5:31 och 5:32. Avsikten är att säkerställa ett tillräckligt avstånd mellan 
anslutningspunkten för gasoltanken och tillkommande bostadsbebyggelse, alternativt att genom 
att bygga en avskiljning i brandteknisk klass EI60 minska risken för olyckor. Länsstyrelsen 
anser att planförslaget inte säkerställer att ett tillräckligt skydd kommer att uppföras. Detta 
eftersom planbestämmelsen gäller fastigheterna för handel, kontors- och småindustriändamål 
vilket i huvudsak innebär befintliga förhållanden. Planbestämmelsen om skyddsåtgärder får 
därför inte någon större verkan. Bestämmelser om skydd mot störningar som reglerar 
skyddsåtgärder behöver kombineras med bestämmelser om villkor för att byggnadsnämnden ska 
kunna kontrollera att åtgärden blir utförd. Villkor för lov eller startbesked kan endast 
bestämmas för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning och är alltså 
främst tillämpliga för den nya bebyggelsen. 

Kommentar:  

1.6 En administrativ bestämmelse har införts som villkorar bygglov för bostäder och förskola, 
inom 25 meter respektive 100 meter, med att säkerhetshöjande åtgärder för gasoltanken har 
vidtagits. 

1.7 Översvämningsrisk: Dagvattenutredningen (Cowi, 2019-06-18) utgår från befintlig 
markanvändning och höjdsättning gällande översvämningsrisker. Området består idag till stora 
delar av grönytor. En ökad bebyggelse och hårdgörande av mark innebär mindre 
infiltrationsmöjlighet i marken. Av planbeskrivningen framgår att kommunen avser anlägga 
svackdiken längs med vägar för att reducera flöden till befintliga nivåer eller lägre. 
Dagvattenutredningen visar dock att det krävs mer anpassningar i området i form av 
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höjdsättning, en vägtrumma för att leda bort vatten samt avskärande lågstråk. Kommunen 
behöver visa effekten av åtgärderna och reglera åtgärderna i plankartan. 
Länsstyrelsen noterar att det finns risk för vattenansamlingar inom Säbyholm 5:37 där 
detaljplanen medger förskola. Kommunen behöver säkerställa att det efter genomförandet inte 
finns risk för översvämning så att marken blir lämplig för förskoleändamål. 

Kommentar:  

1.7 Planen säkerställer att marken är tillgänglig för de skyfallsstråk som föreslås i revideringen 
av dagvattenutredningen. Vid fastigheten Säbyholm 5:37 en bestämmelse införts som villkorar 
att åtgärder gjorts för att säkerställa att det inte föreligger risk för översvämning. 

1.8 Övrigt gällande planens genomförbarhet 
 
Länsstyrelsen lämnar rådgivande synpunkter i granskningsskedet. Synpunkterna gäller frågor 
som har påverkan på planens genomförbarhet. 
 
Fornlämningar: Norr om fastigheten Säbyholm 5:27 vid gravfältet L2016:6884 (tidigare angivet 
som Låssa 64:1) markeras naturområdet med planbestämmelsen g. Detta gäller även 
parkmarken väster om Säbyholm 5:29 och fornlämningen L2013:8450. Planbestämmelsen g 
möjliggör en rad markingrepp som ledningar, förråd och pumpstation m.m. Då områdena 
omfattas av en lagskyddad fornlämning kräver alla markåtgärder som omfattar grävning, 
plantering, övertäckning med mera en prövning enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Prövningen av 
om en åtgärd kan tillåtas görs av Länsstyrelsen. Som påpekades vid samrådsskedet har 
fornlämningar inte en fastslagen gräns, vilket innebär att den kan ha en ökad omfattning än vad 
som angetts i planen. Planen bör därför säkerställa att de markingrepp som anges under g inte 
sker inom eller i anslutning till fornlämningarna. 

Kommentar:  

1.8 Användningen för den plats där fornlämningen L2013:8450 ligger är NATUR. Marken är med 
andra ord inte tillgänglig för de åtgärder som är möjlig för andra delar av den föreslagna 
gemensamhetsanläggningen. Plankartan har uppdaterats med en upplysning om att: ”Inom 
eller i anslutning till lagskyddad fornlämning kräver alla markåtgärder som omfattar 
grävning, plantering, övertäckning mm, prövning enligt 2 kap. kulturmiljölagen.”  

1.9 Strandskydd: Delar av planområdet omfattas av utvidgat strandskydd om 300 meter från 
strandlinjen, såväl på land som i vattenområdet. En särskild bedömning har således gjorts av 
områdets betydelse för strandskyddets syften. Kommunen bör förtydliga detta i 
planbeskrivningen. 
Kommunen har i planbeskrivningen (sid 22) under rubriken Upphävande av strandskydd angett 
de särskilda skäl som enligt kommunen ”är relevanta i bedömningen för denna plan.” 
Kommunen har dock inte uttryckligen angett att strandskyddet kommer upphävas inom 
planområdet och har inte heller angett någon administrativ planbestämmelse som upphäver 
strandskyddet. Länsstyrelsen tolkar det därför som att strandskydd fortsatt kommer gälla inom 
de delar av planområdet som berörs. Kommunen bör tydliggöra sina avsikter i denna del inför 
antagande och förtydliga att prövningen av en strandskyddsdispens inte görs i 
detaljplaneärendet utan hanteras i separat ordning. 
Kommunen har i planbeskrivningen angett vilka särskilda skäl som kan vara aktuella vid en 
ansökan om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen kan komma att överpröva eventuella dispenser 
i enlighet med 19 kap. 3b § miljöbalken och tar i detta skede inte ställning till om de föreslagna 
åtgärderna kan beviljas dispens eller inte men vidhåller de synpunkter som Länsstyrelsen 
framfört i samrådsskedet. 

Kommentar:  

1.9 Planbeskrivningen har uppdaterats med de förtydliganden Länsstyrelsen efterfrågar. 
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1.10 Biotopskydd: 
Redan vid risk för skada på skyddad naturmiljö ska dispens från biotopskyddsbestämmelserna 
sökas hos Länsstyrelsen. 
Planförslaget berör ett flertal alléer som omfattas av det generella biotopskyddet. Kommunen 
bör förtydliga planförslaget så att det framgår om det föreligger någon risk att biotopskyddade 
träd påverkas av planens genomförande. Bland annat finns idag en mindre väg i en lindallé 
mellan Smidövägen och udden. Trafiken kan här antas öka i och med planerade åtgärder. Det 
kan leda till att vägen behöver breddas eller förstärkas, vilket kan innebära risk för skador på de 
intilliggande biotopskyddade träden som i så fall kräver dispens från biotopskyddet. För 
medgivande förutsätts att särskilda skäl finns. 

Kommentar:  

1.10 Den allmänna parkering som föreslogs vid udden har flyttats. Den föreslås nu på en plats som 
ligger utanför planområdet, något som tas upp i exploateringsavtalet. Någon risk för lindallén 
kopplad till ökad trafik finns alltså inte kvar. 

 

2  Lantmäteriet        inkom den 4 februari 2022  

2.1 Blandning av enskild och allmän kvartersmark: 
Kombinationen SKJ innebär en blandning av allmän kvartersmark (S) och enskild kvartersmark 
(KJ). Det framstår då som oklart om inlösenmöjligheterna i 6 kap. 13 och 14 kap. 14 §§ PBL är 
tillämpliga. 

Kommentar: 

2.1 Det finns inga planer på att skapa någon skola eller förskola inom området med kommunalt 
huvudmannaskap. 

2.2 G-områdena 
G-områden på allmän platsmark är inte nödvändigt, eller ens lämpligt. Vid enskilt 
huvudmannaskap är den anvisade förvaltningsformen gemensamhetsanläggning enligt 
anläggningslagen, men det behöver inte anges ett markreservat (g-område) på den allmänna 
platsen.  
Lantmäteriet anser vidare att det alltjämt är oklart vilka nyttigheter som avses utgöra 
gemensamhetsanläggningar. Under planbestämmelsen g anges ett stort antal nyttigheter, men 
det framstår som oklart om en gemensamhetsanläggning bör och/eller ska inrättas för samtliga 
av dessa. Detta kvarstår som synpunkt sedan samrådsskedet. 

Kommentar: 

2.2 Bestämmelsen g (gemensamhetsanläggning) är borttagen från allmän platsmark i kartan. 
Planbeskrivningen har uppdaterats med en beskrivning av ambitionen med 
gemensamhetsanläggningen. Se även kommentar 1.8 

2.3 Det fastighetsrättsliga genomförandet 
Lantmäteriet anser alltjämt att det fastighetsrättsliga genomförandet kan förtydligas. Som 
exempel kan nämnas bestämmelsen z. Lantmäteriet har inte i planbeskrivningen kunnat 
återfinna hur denna bestämmelse avses genomföras, trots att det torde ha stor betydelse för den 
som ska äga kvartersmarken där denna bestämmelse är utlagd. 

Kommentar: 

2.3 Planbeskrivningen har uppdaterats utifrån Lantmäteriets synpunkter. 

2.4 Exploateringsavtalet 
Lantmäteriet anser alltjämt att redovisningen av exploateringsavtalet i planbeskrivningen inte 
uppfyller kraven i 4 kap. 33 §P BL. Redovisningen är alltför summarisk och knapphändig för att 
man ska kunna bilda sig en uppfattning om konsekvenserna av exploateringsavtalet. 
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Kommentar: 

2.4 Planbeskrivningen är uppdaterad med förtydliganden om exploateringsavtalet. 

2.5 Huvudmannaskapet 
Lantmäteriet anser att det är tveksamt om det som anförs i planbeskrivningen om 
huvudmannaskapet ska anses kunna utgöra särskilda skäl enligt 4 kap. 7 § PBL. 

Kommentar: 

2.5 Kommunen noterar synpunkten 

  

3 Sjöfartsverket         inkom den 11 februari 2022  

3.1 Sjöfartsverket att de inte har något att erinra mot detaljplanen. De noterar att en allmän badplats 
planeras i omedelbar närhet till bryggor och småbåtshamn. Med tanke på sjötrafiken bör 
säkerhetsriskerna för badande analyseras och eventuella riskreducerande åtgärder vidtas. 

Kommentar 

3.1 Eventuella risker för badande bör lätt kunna åtgärdas genom att sätta upp ett rep fäst i bojar som 
markerar ett område som är lämpligt för bad. Detta ordnas som en del av genomförandet. 

4 Trafikverket          inkom den 21 februari 2022  

4.1 Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig för trafikslagsövergripande och långsiktig 
planering av det samlade transportsystemet i regionen samt som väghållare för väg 902 
(Rösaringvägen/ Smidövägen) och väg 902.02 (Rösaringvägen/kulturvägen mot Låssa kyrka). 
I området är det mycket smala vägar. Väg 902 är cirka 5-5,5 meter bred och väg 902,2 är cirka 
3,75 m. Det innebär att på vissa delar av väg 902 kan tyngre fordon inte mötas på vägen. 
Planförslaget innebär ökad trafik, upp till 800 extra fordonsrörelser per dag.  
 
Trafikverket har de senaste två åren tagit emot flertalet klagomål angående tung trafik från 
täkten i Lindormsnäs och ökad personbilstrafik p.g.a. fler permanentboende. Klaganden tar upp 
tyngre trafik som prejar ut gående och cyklister i diket. Med denna detaljplan förväntas större 
ökning av persontransporter med bil.  

Kommentar:  

4.1 Utifrån detta och andra synpunkter som har kommit in under granskningsskedet ses en 
utbyggnad av gång- och cykelväg ses som en förutsättning för att en utbyggnad av planen ska 
kunna genomföras. Ett exploateringsbidrag för detta är inskrivet i exploateringsavtalet som 
hör till detaljplanen. 

4.2 Planområdet ligger inom gångavstånd till befintlig busshållplats som avgår en gång per timme, 
men långa restider till följd av det perifera läget gör att kollektivtrafikens konkurrenskraft mot 
bilen är låg i detta läge. I planbeskrivning står att busshållsplats ska flyttas och vända vid 
Säbyholm. Som Trafikverket förstår det är det redan åtgärdat, och busshållsplatsen är 
lokaliserad vid vändslingan i mitten på väg 902.02. Detta bör uppdateras i planhandlingar och 
illustrationer.  

Kommentar:  

4.2 Planhandlingarna är uppdaterade utifrån de nya förutsättningarna. 

4.3 Utfartsförbud saknas längs väg 902 och 902.02, vilket behöver läggas in längs 
planområdesgräns i plankartan.  

Kommentar:  
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4.3 Utfartsförbud är olämpligt att lägga in i plangräns. Trafikförbud är möjliga att reglera i 
lokala trafikföreskrifter. 

4.4 Kommunen behöver vidare säkerhetsställa att området intill väg 902 och 902.02 inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse.  

Kommentar:  

4.4 Inga av ytorna närmast väg 902 och 902.02 föreslås för stadigvarande vistelse. 

4.5 Det nya området i kombination med målpunkt ner mot vattnet och bryggor, riskerar att göra 
platsen där allén på enskild väg möter väg 902 till en fyrvägskorsning. Det verkar den vara 
redan idag, men exploateringen kommer troligen generera trafik i den allén. Allén norr om väg 
902 behöver därför stängas för motortrafik, för att omöjliggöra ”smittrafik” från nya 
planområdet till bryggorna.  Väg för motortrafik behöver också spärras av från norra delen av 
väg 902.02 till enskilda allén, för att undvika smittrafik inne från planområdet. Allévägen söder 
om väg 902 behöver också införa förbud mot motortrafik, då den utökade verksamheten nere 
vid Udden (bad, småbåtshamn mm) troligen föranleder ökade fordonsrörelser, vilket den 
enskilda allévägen inte klarar av. Beslut om stängning enligt 40§ väglagen behövs också (vid 
väg 902 och allén), eftersom området ligger utanför detaljplanen.  

Kommentar:  

4.5 Parkeringsplatsen vid udden har utgått vilket gör att trafiken längs allén endast kommer att 
bestå av behörig trafik. Trafikförbud är möjliga att reglera i lokala trafikföreskrifter. 

4.6 Väg 902: Trafikverket noterar att kommunen gått vidare med anslutning B. Förutsättning för 
denna anslutning är att befintlig anslutning C stängs, som är belägen strax öster om denna. 
Kommunen måste säkerhetsställa att ny anslutning uppfyller siktkraven enligt VGU. 
Beträffande anslutning C som ligger utanför planområdet, behöver kommunen ansvara för 
stängning och kostnader som drivs av stängning av anslutning. Kommunen behöver enligt 40§ 
väglagen ansöka om stängning av anslutning C separat eftersom den inte hanteras inom 
planområdet.  

Kommentar:  

4.6 Befintlig anslutning planeras att stängas med bom. Utöver att jordbruksfordon fortsatt måste 
kunna använda utfarten planeras övrig trafik att ledas till den nya infarten. 

4.7 Väg 902.02: Trafikverket noterar att kommunen längs kulturväg 902.02 och allén kommer att 
stänga två befintliga anslutningar, vilket är positivt. Dock behöver det säkerställas att dessa 
anslutningar utförs som permanenta stängningar och att det inte påverkar allén eller kulturvägen 
negativt.  

Kommentar:  

4.7 De befintliga anslutningarna planeras som ”Natur”, något som inte bedöms påverka allén 
eller kulturvägen negativt. Varsamhetsbestämmelsen är också uppdaterad för att gälla både 
byggnader, vägar och anordningar. 

4.8 Kommunen kommer inte att få nyttja kulturväg 902.02 mot Låssa kyrkväg för byggtrafik eller 
övrig tung trafik. Byggherrar behöver därmed bygga ut området från nya anslutningen B. 
Trafikverket kan fatta beslut i ärendet enligt föreskrift 10 kapitlet 14§ Trafikförordningen 
(1998:1276). Frågan kommer också att omnämnas i bevaknings- och genomförandeavtal.  

Kommentar:  

4.8 Synpunkten noteras 

4.9 Skyddsbestämmelse n2 i plankartan (närmast allén) behöver justeras. Text om att träd, dess 
rötter mm inte får påverkas negativt eller fällas, bör läggas till. Texten ”träd som angrips av 
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sjukdom, skadas…” samt ersättningsplantering” är inte relevant och bör tas bort, då 
Trafikverket ansvarar för skötsel av allén.  

Kommentar:  

4.9 Skyddsbestämmelsen n2 avser betydligt fler träd än de träd som ingår i allén. Bestämmelsen 
har också till uppgift att skydda träd från fällning, texten om sjuka träd syftar till att inte 
omöjliggöra fällning av skadade träd. 

4.10 Längs med väg 902.02, inom planområdet är en byggnad planerad och ett stort g-område (och 
Miljöstuga) i anslutning till väg 902.02. Den befintliga anslutningen kan nyttjas, men vad gäller 
g- området är det oklart vad som avses utföras. Detta behöver preciseras genom att beskriva 
vilka åtgärder som avses utföras och säkerhetsställa att dessa är i harmoni med vägens form och 
skala. Inga förändringar på väg 902.02 eller dess vägområde får göras, och likaså får inte allén 
eller vägområdet påverkas negativt. Ett utfartsförbud från miljöstation riktat mot väg 902.02 
behöver också utföras.  

Kommentar:  

4.10 Miljöstuga är möjligt att bygga i ett litet område i hörnet av parkeringsytan vid 
huvudbyggnaden, något som framgår av illustrationsplanen. Utfartsförbud är olämpligt i 
plangräns. I denna del har en remsa med Natur lagts till utifrån befintliga förhållanden. 

4.11 Dagvatten, skyfall och ett förändrat klimat: Trafikverket har trummor och 
diken/dagvattenanläggningar inom planområdet. Trafikverkets befintliga avvattning, vägområde 
mm får inte påverkas negativt av kommunens åtgärder. För information kan sägas att åtgärder 
inom Trafikverkets vägområde är tillståndspliktiga enligt 43§ väglagen.  
Kommunen skriver att de planerar att anlägga så kallade svackdiken för att hantera skyfall och 
kraftiga regn. Kommunen behöver precisera vad som ska utföras. Kommunen får inte utföra 
åtgärder som påverkar Trafikverkets vägområde, diken, trummor mm negativt. Kommunen får 
heller inte leda dagvatten till Trafikverkets anläggning.  

Kommentar:  

4.11 Dagvattenutredningen har uppdaterats för att tydligare beskriva dagvattenhanteringen. 
Någon risk för förhöjda flöden finns inte. 

4.12 Kollektivtrafik, gång och cykeltrafik: Genom exploateringen kommer trafiken öka markant i 
området. Trafikverket föreslår för att minska belastningen på väg 902.02 att lokalgatan vid 
busslingan och inåt stängs av för annan motortrafik än buss, gående och cyklister för att minska 
genomfarterna för bil i den känsliga miljön, och för att möjliggöra bättre tillgänglighet för 
oskyddade trafikanter. Eftersom vägarna är så pass smala riskeras problem med utträngning av 
oskyddade trafikanter och trafikfarliga situationer. Genom att tänka över hur infarten vid 
vändslingan kan nyttjas för hållbara och hälsosamma resor för barn och vuxna, kan det bidra till 
en positiv gatumiljö och trygghet för de boende.  

Kommentar:  

4.12 Vägarna i området har i dagsläget en småskalig landsbygdskaraktär. Ambitionen är att denna 
karaktär ska behållas. En sådan utformning kommer i sig att leda till att hastigheterna är 
tvungna att vara låga inom området. 

4.13 Det vore lämpligt att en attraktiv och trygg cykelparkering anläggs i anslutning till 
busshållsplatsen. Den eventuella skolan/förskolan kommer att alstra mycket trafik och det är 
viktigt att planera för trygg skolväg och trafik i planområdet. För att få en få ökad 
gång/cykelanvändning (i stället för bil) kan parkering för motorfordon anordnas en längre bit 
ifrån förskola/skola (ca 400 meter). Det minskar även risk för incidenter vid hämtning/lämning. 
Attraktiva och trygga cykelplatser behöver finnas centralt vid skolan.  
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Trafikverket kan tipsa om att söka stöd för mobilitetsåtgärder som t ex gång och cykelvägar, 
säkra skolvägar och åtgärder kopplat till kollektivtrafik inom ramen för statlig medfinansiering.  

Kommentar:  

4.13 Cykelparkering är möjlig att skapa vid hållplatsen. 

4.14 Övrigt: Eftersom Rösaringsvägen mot Låssa kyrka är utpekad kulturväg och allé behöver 
kommunen samråda med Trafikverket och Trafikförvaltningen om behov av 
tillgänglighetsanpassning av busshållsplats samt hur denna kan planeras för att harmoniera med 
den kulturhistoriska miljön. Vidare behöver kommunen föra dialog med Trafikverket om hur 
eventuella tillfartsvägar kräver ändringar eller upprustning (asfaltering mm), för att fungera i 
skala och harmoni med kulturväg 902.02.  

Kommentar:  

4.14 Se kommentar 4.7 

4.15 Väghållarskap: Trafikverket önskar fortsätta dialog om ett framtida övertagande av väg 902, 
söder om Säbyholm. Dialogen är påbörjad med anledning av kommunens detaljplaneläggning 
och permanentning av bebyggelse längre ut som kräver större åtgärder på vägsystemet.  

Kommentar:  

4.15 Synpunkten noteras. 

4.16 Genomförande och bevakningsuppdrag: Kommunen och Trafikverket behöver upprätta ett 
bevakningsuppdrag för detaljplanen, då man utför arbeten i eller intill Trafikverkets anläggning. 
Ett sådant bevakningsuppdrag är påbörjad av parterna och ska antas före detaljplanens 
antagande.  

Kommentar:  

4.16 Ambitionen är att anta bevakningsuppdraget i god tid innan detaljplanen byggs ut. 
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Kommunala nämnder 
5 Tekniska nämnden         inkom den 9 mars 2022 

5.1 Inom planområdet planeras vägarna att utföras som gårdsgator. Benämningen gårdsgata är 
omarbetad och regleringen får inte längre tillämpas, i stället finns möjlighet att införa lokal 
trafikföreskrift om gångfartsområde. För det måste följande uppfyllas enligt trafikförordningen: 
”En väg eller ett område får förklaras som gångfartsområde endast om det är utformat så att det 
framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med högre 
hastighet än gångfart ”. Gångfartsområden lämpar sig för vägar där andelen gående förväntas bli 
stor i förhållande till andelen fordon under stora delar av dygnet samt att behovet av genomfart 
för biltrafik är liten. Tekniska nämnden anser därför inte att planområdets gator ska regleras 
som gångfartsområde. Vägar med mest trafik, typ A och B i gestaltningsprogrammet bör 
breddas och gångbana anläggas. De övriga gatorna kan regleras som lågfartsgator. 

Kommentar:  

5.1 Ambitionen med utformningen av gatorna är dels att behålla den småskaliga karaktären som 
finns inom området, dels att tvinga trafiken att hålla låg hastighet. Den definition av gångfart 
som Tekniska nämnden citerar stämmer väl överens med hur tanken är att gatorna ska 
användas. I detaljplanen bestäms ytor för markanvändningen, trafikföreskrifter bestäms i ett 
senare skede. Benämningen gårdsgata är ändrad i planbeskrivningen. Se även kommentar 
4.12 

5.2 För Säbyholm kommer Samhällsbyggnadskontorets va-enhet att dra fram en överföringsledning 
när detaljplanen vinner laga kraft. Avtal kommer att skrivas mellan va-enheten och 
gemensamhetsanläggningen Säbyholm. Säbyholm ligger utanför verksamhetsområdet för 
dagvatten. De handlingar som beskriver vatten och avlopp är inte kommunala ledningar. 

Kommentar:  

5.2 Synpunkten noteras 

 

6 Utbildningsnämnden       inkom den 11 mars 2022 

Utbildningskontoret yttrar sig över detaljplanen i de delar som berör kontorets 
verksamhetsområden och har inga specifika invändningar mot förslaget till detaljplan.  

6.1 I gestaltningsprogrammet står på sidan 38 att ”i den centrala skolbyggnaden, uppförd i 
huvudsak på 1970-talet, finns såväl storkök, matsal för ett hundratal, gymnastiksal och 
undervisningslokaler. Här planeras för en förskola och i framtiden även för en grundskola. I 
skollokalerna ryms idag ett redan flertal verksamheter som snickeri, bryggeri, hunddagis mm. 
Ambitionen är att utöka med flera publika verksamheter, mindre handel och arbetsplatser med 
olika icke störande verksamheter, gärna med anknytning till de lokala förutsättningarna.  
 
Utbildningskontoret ser att det finns en vinning i att tidigare lokaler som använts för 
undervisning planeras för att åter användas till förskola och skola, men menar att det måste 
finnas möjlighet att med viss byggrätt anpassa byggnaderna så att en modern förskola och skola 
kan ha sin verksamhet utifrån läroplanens undervisningsmål.  

Kommentar:  

6.1 Planen möjliggör att den centrala skolbyggnaden används för skola och förskola. 
Bedömningen av hur den är anpassad för ett nytt ändamål görs bland annat i en 
bygglovsbedömning och inom ramen för en tillståndsprocess för skola. 

6.2 I planbeskrivningen står det under rubriken förslag, officiella byggnader att; ”En förskola har 
startat inom planområdet under hösten 2015. Lokalerna i det befintliga beståndet är tillräckliga 
för en utvidgning av antalet avdelningar och framgent för en grundskola.” Utbildningskontoret 
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är positiva till att förslaget om att den förskola som har sin verksamhet i Säbyholm får sitt 
bygglov och kan utvidga sin verksamhet i takt med att området utvecklas. Utbildningskontoret 
ser gärna att lokalytorna för förskolan blir anpassningsbar, samt att extra markutrymme planeras 
för en eventuell framtida utbyggnad om barnantal överstiger förväntad prognos.  
 
Förskolebarnen tillbringar mycket tid utomhus så en god ljud- och luftmiljö utomhus måste 
kunna tillgodoses. Även när det gäller förskolans utegårdssituation, vill utbildningskontoret 
påpeka, att inriktningen och viljan att skapa gemensamma rum för och med olika verksamheter i 
området, inte får inskränka på förskolans och framtida skolas möjlighet att skapa ytor för lek 
med goda tillsynsmöjligheter. 

Kommentar:  

6.2 När det gäller ljud- och luftmiljö är bedömningen att platsen är väl lämpad för 
utbildningsändamål. Ett förtydligande har gjorts avseende användningsbestämmelsen för 
verksamheter som har ändrats från ”småindustri” till ”icke störande verksamhet”. 
 

7 Kultur- och fritidsnämnden       inkom den 14 mars 2022 

7.1 Området runt Säbyholm är beläget inom riksintresse för kulturmiljövården, och är även utpekat 
i kommunens kulturmiljöprogram. Det är därför viktigt att områdets kulturmiljökvaliteter ska 
tas tillvara och att de fortsatt ska vara upplevelsebara. Områdets historia ska även i framtiden 
vara läsbar. Därför är det väldigt viktigt att nyplanerade bostäder har höga arkitektoniska 
kvalitetskrav och anpassas efter befintlig miljö. Den nya tilltänkta bebyggelsen bör inte 
begränsa möjligheten att förstå den äldre bebyggelsen. Nytillkommen bebyggelse kan om 
respekt för omgivningen tas bli en god representant för vår tid.  
 
I föreslagen detaljplan under samrådet möjliggjorde planen för totalt 90 nya småhus. I 
granskningsförslaget har antalet ökat till 170 bostäder och föreslås uppföras som villor, parhus, 
radhus och flerbostadshus. Det kraftigt utökade antalet bostäder med helt nya hustyper skiljer 
sig därför väsentligt mot ursprungsförslaget. Den nya planen får följaktligen nya förutsättningar 
då delar av bebyggelsen får större volymer och mer mark tas i anspråk. Därför behövs det 
ytterligare utredningar som undersöker vad det nya förslaget får för konsekvenser på 
kulturmiljön i området.  
 
Tidigare konsekvensbedömningar utgick från att nytillkommen bebyggelse utgjordes av 
småhus. Nuvarande förslag inbegriper även flerbostadshus med större byggnadsvolymer. Fler 
bostäder innebär även ett ökat behov av parkeringsplatser. Fler parkeringsplatser innebära att 
fler grönytor tas i anspråk, vilket också försämra kulturmiljön, men även natur- och 
rekreationsytor. 

Kommentar:  

7.1 Det stämmer att det antal bostäder som föreslogs i granskningsförslaget hade ökat från 
samrådsförslaget. Däremot är det en missuppfattning att detta skulle bero på att bebyggelsen 
föreslogs få större volymer och att mer mark skulle tas i anspråk, dessa var desamma i de 
olika förslagen. De områden som är föreslagna för ny bebyggelse är de som bedöms som 
minst känsliga ur kulturmiljöhänseende och tidigare utredningar är fortfarande giltiga. Efter 
granskningen har antalet bostäder som föreslås minskats till cirka 140 och bestämmelser som 
reglerar hur dessa kan uppföras har förtydligats. Bestämmelser om byggnadshöjder och 
taklutningar har också förts in och uppdaterats. Parkeringsnormen för detaljplaneförslaget 
har uppdaterats. Parkeringsplatser ordnas mestadels på kvartersmark och bedöms kunna 
rymmas utan att det inskränker på grönytor i någon orimlig utsträckning. 

7.2 För att ytterligare skydda områdets värdefulla bebyggelse bör fler skyddsbestämmelser finnas i 
planen. Det vore positivt att tillföra bestämmelser som klargör att t.ex. befintliga dörrar och 
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fönster bevaras och renoveras. Flera befintliga byggnadsdetaljer har stor betydelse för det 
kulturhistoriska värdet.  

Kommentar:  

7.2 Varsamhetsbestämmelser finns i detaljplanen, både för att skydda att befintlig bebyggelses 
karaktär bibehålls och att ny bebyggelse tar hänsyn till platsen kulturmiljövärden. 
Bestämmelsen har formulerats om så att den nu också nämner utvändiga karaktärsbärande 
detaljer. 

7.3 Kultur-och fritidskontoret noterar inkomna synpunkter i samrådsskedet beträffande att 
jordbruksmark tas i anspråk. Tillgången på jordbruksmark minskar i världen samtidigt som 
behovet ökar. I Sverige försvinner en stor del på grund av exploatering. Jordbruksmark bör i 
möjligaste mån sparas. Samtidigt är det omgivande odlingslandskapets storskaliga godspräglade 
karaktär ett uttryck som ingår i riksintresset för kulturmiljön. 

Kommentar:  

7.3 De platser som föreslås för ny bebyggelse har valts för att påverka både befintlig användning 
och odlingslandskapets karaktär så lite som möjligt.  

7.4 Med Upplands-Bro kraftiga utveckling av flera nya bostadsområden söder och sydväst om Bro 
är det viktigt att inte behovet av nya säkra vägar, gång- och cykelvägar mot Rättarboda/ Bro 
försummas.  

Kommentar: 

7.4 En utbyggnad av gång- och cykelväg diskuteras inom ramen för exploateringsvtalet. 

7.5 I detaljplanen tas en befintlig fotbollsplan i anspråk, samtidigt försvinner många ytor som idag 
är grönytor i området när ny bebyggelse planeras. Önskvärt vore ett tydliggörande av vad som 
görs för att stimulera till lek, motion och idrott och som uppmuntrar till fysisk aktivitet i 
närområdet. Med fler bostäder i området och även en planerad skola behövs också fler platser 
som bjuder in till fysisk aktivitet för ökad folkhälsa.  

Kommentar:  

7.5 Ett utvecklat förslag för hur Natur- och parkområden i området ska användas visas i den 
uppdaterade illustrationsplanen. 

7.6 Det är positivt att det i detaljplanen möjliggörs för ett rekreationsområde med badplats, bryggor 
och småbåtshamn på udden i Säbyholmsviken. Viktigt att sådana åtgärder inte påverkar platsens 
naturvärden. 

Kommentar:  

7.6 Synpunkten noteras. 
 

8 Bygg- och miljönämnden        inkom den 02 maj 

8.1 Bygglovsenheten och Miljö- och livsmedelsenheten har granskat planförslaget ur ett 
perspektiv gällande myndighetsprövning inom ramen för plan- och bygglagen och 
miljöbalken. 
Byggnadshöjd kvarstår som ett frågetecken för bygglovsenheten. Om bestämmelse om 
byggnadshöjd inte finns med på plankartan måste frågan utredas i samtliga ärenden 
vilken höjd som är acceptabel. Det blir också svårare att med tydliga argument avslå 
byggnader som kommunen bedömer som höga och skymmande för annan byggrätt. 
Detta leder till att om betydande olägenhet eller inte till följd av byggnadshöjd ska 
utredas i varje enskilt bygglov. Bygglovsenheten bedömer att detta kommer att innebära 
en belastning för kommunens och även länsstyrelsens hantering av bygglovsansökan. 
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Kommentar: 

8.1 Nockhöjd är infört som bestämmelse i plankartan. 

8.2 Kvartersområden utan angöring: Kvartersområden är fortsatt föreslagna i plankartan utan 
angöring med lokalgata. Detta förutsätter att gemensamhetsanläggningar eller servitut tillskapas 
vid förrättning av de nya fastigheterna för att säkerställa angöring. 

Kommentar: 

8.2 I delar som synpunkten gäller är en bestämmelse om gemensamhetsanläggning inlagd. 

8.3 Enligt gestaltningsprogrammet framgår ett våningsantal om en våning för villorna i söder. 
Plankartan anger bestämmelsen för två våningar för samma område. Gestaltningsprogrammet 
visar på en varsam inställning med arkitektonisk inverkan på landskapsbilden söderut mot 
vägen. Bygglovsenheten bedömer att detta bör omarbetas så att de två dokumenten stämmer 
bättre med varandra. Detta är viktigt för att gestaltningsprogrammets betydelse ska ses som 
planarkitektens syfte och avsikt och bedömas därefter i bygglovsprövning. 

Kommentar: 

8.3 I delen närmast den sydöstra ängen är bestämmelsen en våning. Längre upp i samma område 
är våningsantalet två våningar. 

8.4 Antal bostäder: Det framgår av beskrivningen att planen ska möjliggöra 170 bostäder. Är det ett 
gemensamt antal med de redan befintliga eller ska det tillkomma 170 nya bostäder? 
Bygglovsenheten är tveksamma till antalet om så är fallet då illustration och plankarta kan 
innehålla runt 120 nya bostäder om en varsam förtätning av området ska ske. 

8.4 Det antal bostäder som är inskrivet i planbeskrivningen gäller nya bostäder utöver de som 
redan är inredda i befintliga byggnader. Nya planbestämmelser är införda så att det i 
antagande förslaget kan byggas cirka 140 bostäder. 

8.1 Strandskydd: Planbeskrivningen är väldigt omfattande med bra beskrivningar över det som 
berör miljöaspekterna i området. Miljö- och livsmedelsenheten önskar att sidan 22 i 
planbeskrivningen särskilt beaktas. 
Det är i planhandlingarna otydligt om kommunens avsikt är att upphäva strandskyddet i 
detaljplanen eller om planerade åtgärder inom strandskyddat område ska prövas med 
strandskyddsdispens. Det finns ingen administrativ bestämmelse som upphäver 
strandskyddet inom planområdet men i planbeskrivningen anger kommunen ändå på 
vissa ställen att strandskyddet föreslås upphävas. Det är endast udden i södra delen av 
detaljplaneområdet som berörs av strandskydd. På udden planerar kommunen ett 
rekreationsområde med badplats och bryggor med båtplats för närområdet. Miljö- och 
livsmedelsenheten anser att strandskyddet ska ligga kvar inom planområdet då berörda 
områden utgör allmän plats och vattenområde. Både udden och vattenområdet är 
allemansrättsligt tillgängliga och har höga naturvärden. 
Planområdet ingår också i riksintresset enligt 4 kap 1–2 §§ miljöbalken för Mälaren 
med öar och strandområden. Säbyholmsviken är dessutom ett utsett ekologiskt särskilt 
känsligt område. Därmed har det stor betydelse för strandskyddets syften att bevara 
goda livsmiljöer för djur- och växtlivet samt människors rörliga friluftsliv. 

Kommentar:  

8.5 Planbeskrivningen är uppdaterad så att det är tydligt att det handlar om dispenser för 
åtgärder inom strandskyddat område. 
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Övriga remissinstanser 
9 Vattenfall Eldistribution       inkom den 24 januari 2022 

9.1 Vattenfall Eldistribution har inget mer att tillägga i ärendet 
 

10 PostNord         inkom den 1 februari 2022 

10.1 Postnord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området.  
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. Vid nybyggnation av villor/radhus och 
verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. En placering som inte är 
godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: 

10.1 Postutdelning kan ske på det sätt som Postnord föreskriver. Den exakta placeringen bestäms i 
genomförandeskedet 
 

11 E.ON Energiinfrastruktur      inkom den 2 februari 2022 

11.1 E.ON Energiinfrastruktur AB (fd E.ON Värme Sverige AB) har idag inga fjärrvärmeledningar i 
närheten av detaljplaneområdet. De ser positivt på att vara en partner inom planområdet och 
hjälper gärna till med lösningar för exploateringens energiförsörjning. 
 

12 Skogsstyrelsen        inkom den 3 februari 2022 

12.1 Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken, gällande 
skogliga åtgärder på skogsmark. Verksamhet rörande detaljplanläggning är inte att betrakta som 
skogsbruksåtgärd, varför Skogsstyrelsen inte har något att erinra. 
 

13 Svenska kyrkan        inkom den 18 februari 2022 

13.1 Såsom ägare av fastigheten Låssa kyrka 1:1 ser Bro församling fram emot en utveckling av 
Säbyholmsområdet.  
 
Antal boende inom detaljplaneområdet beräknas efter utbyggnaden vara 450, plus 50 dagligt 
verksamma, en ny liten tätort växer fram. Bro församling ser med glädje fram emot 
möjligheterna att i växande grad kunna verka och synas i denna tätort. År 2019 – året innan 
pandemin – ägde 38 gudstjänster, vigslar, dop, begravningar, sommarkonserter m.m. rum i 
kyrkobyggnaden. Då Bro församling inte äger lokaler alldeles i närheten kom-mer dopkaffe, 
begravningskaffe och andra möten efter den kyrkliga förrättningen äga rum på andra håll. De 
möteslokaler som skapas inom det nya plan-området kommer kunna användas, inte bara av de 
boende, utan också emellanåt av Bro församling och ge möjlighet för möten mellan 
församlingsborna i området.  
 
Kyrkobyggnaden är en historisk byggnad med anor från tidig medeltid, en av kommunens äldsta 
byggnader. Då kyrkan ligger i ett område med riksintresse för kulturmiljövården kommer den 
besökas inte bara när verksamhet äger rum på platsen utan också vid många andra tillfällen. 
 
Bro församling är glada att busslinje 555 har många turer till Låssa kyrka, men då biltrafiken till 
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området nu kommer att öka, är det viktigt att vägarna är tillräckligt trafiksäkra för att 
exempelvis möjliggöra för en buss att möta lastbilar och andra stora fordon.  
Många större fordon kommer komma till Säbyholm under byggnationstiden, och därefter 
kommer biltrafiken att bli mycket mer omfattande än idag. Under hela denna tid och framöver 
kommer många fordonsmöten äga rum på den idag smala Rösaringvägen. En stor del av 
charmen i ett lantligt område kan vara just vägarna. Smala vägar kan göra att hastigheterna hålls 
nere.  
Detaljplaneförslaget uppskattar att antal trafikrörelser från det fullt utbyggda området kommer 
bli 800 fordon per dygn, medan det i Trafik PM antas bli 1000 fordon per dygn, det senare kan 
vara en siffra i överkant. Sanningen kan ligga någonstans däremellan. I förslaget finns det med 
ytterligare en väg till/från området som antas ta hälften av trafiken. Trafikmönster skapas ofta 
baserat på hur lång tid det tar att köra en viss sträcka och hur säker vägen känns. Märker man att 
det går fortare och känns säkrare att åka in till/ut ur området via Trafikverkets väg, då kommer 
en stor del av trafiken gå den vägen.  
Om vi antar att dagens trafik på 100–200 fordon per dygn på den smala Rösaringvägen upp mot 
kyrkan kommer öka till 500 fordon per dygn är det ur trafik-säkerhetssynpunkt en stor risk för 
olyckor. Under byggnationstiden kommer det bli en hel del trafik av större fordon vilket 
kommer komplicera möten. Vi föreslår därför att den nya tillfartsvägen från sydost byggs i ett 
tidigt skede av utbyggnadsprocessen för att möjliggöra att en hel del av trafikrörelserna till/från 
nybyggnationerna leds den vägen och därmed minskar risken för olyckor på vägen till/från 
kyrkan. 

Kommentar:  

13.1 Byggtrafiken avses tas in via den nya anslutningsvägen. Se även kommentar 4.8 

13.2 Kommunen bör snarast i samarbete med Trafikverket utreda trafiksäkerheten på Rösaringvägen 
– kan t.ex. fler mötesplatser ordnas, var kan vägen breddas utan att träd behöver fällas? Vägen 
är idag ca 3,5–4 meter bred, men nämns uttryckligen i beskrivningen för Riksintresse för 
kulturmiljövården, varför den är i högsta grad är skyddsvärd i sin nuvarande utformning.  

Kommentar:  

13.2 Rösaringsvägen är Trafikverkets väg och ligger utanför planområdet. Några åtgärder är inte 
aktuella i denna del. Se även kommentar 4.8 

13.3 Vid kyrkliga händelser, som exempelvis bröllop, i Låssa kyrka blir det tillfälligt en omfattande 
trafik på den smala vägen. Församlingen har plats för ett 15-tal parkeringsplatser vid kyrkan. 
Men den parkeringsplatsen är till för besökare till kyrkan och dess kyrkogård, inte för besökare 
till andra hus i området. Det nya området måste självt klara av att tillhandahålla 
gästparkeringsplatser för att t.ex. ta emot besökare vid fester och olika aktiviteter i området. 
Aktiviteter som kan äga rum samtidigt som det är en förrättning i kyrkan.  

Kommentar:  

13.3 Besöksparkering och parkering för planområdets olika verksamheter ska ordna parkering 
inom det egna området. 

13.4 Huvuddelen av dagens bebyggelse i området består av en- och tvåvåningshus. En gemensam 
karaktär kan sägas vara att husen är byggda i trä och oftast målade i rött. En viktig karaktär är 
också att husen är olika men ändå kan innehålla likartade formelement. Denna 
variationsrikedom, men samtidigt ändå känsla av samhörighet mellan byggnaderna, menar vi är 
viktig också för den nya bebyggelsen. Husen bör kunna skilja sig åt, för att ge varje byggnad sin 
egen karaktär, men ändå påminna om varandra, och framför allt påminna om befintliga hus i 
området. Hus med sadeltak med inredd vind, vilka i gestaltningsprogrammet finns avbildade på 
sidorna 26–28, bör som regel undvikas.  
Vi föreslår i stället att de större husen i regel byggs med valmat tak, såsom de befintliga husen 
Haga, Hamra och Torpa. Därmed knyter ny bebyggelse an till befintliga byggnader i området.  
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För att inte ny bebyggelse ska riskera att bli för dominerande, utan lättare smälta in, bör också 
byggnadshöjden på nya hus inte i något fall tillåtas vara högre än något av de befintliga husen i 
detaljplaneområdet.  

Kommentar:  

13.4 Den tänkta gestaltningen i området beskrivs i det gestaltningsprogram som hör till 
detaljplanen. Detta har uppdaterats efter granskningsskedet. Detaljplanen innehåller också ett 
flertal bestämmelser som styr hur ny bebyggelse får utformas. Färgsättning och takvinklar är 
exempel på sådant som regleras. Efter granskningen har bestämmelserna uppdaterats med 
nya bestämmelser för nockhöjder. 

13.5 Bro församling ser fram emot att vara en del i att värna och utveckla den kulturella liksom den 
sociala miljön i området. Vi tror och hoppas att utbyggnaden i Säbyholm kan ge en trygg miljö. 
Vi ser fram emot att få verka och möta barnen och ungdomarna – liksom de vuxna – kring livets 
frågor och i livets viktiga händelser, i denna värdefulla och vackra miljö. 
 

14 Naturskyddsföreningen       inkom den 18 februari 2022 

14.1 Förutom ökad trafik till det aktuella området så är det (och kommer att förbli) en väsentligt 
utökad trafik även till och från fastigheten Lindormsnäs 1:5. Det har en starkt negativ påverkan 
på miljön, och bl. a. av detta skäl tycker vi att del är en alldeles för stor utökning av området. 
Om vi förstått det rätt så var det i tidigare planer bara drygt hälften så många bostäder, vilket 
verkar mer rimligt. Området runt den tidigare lantbruksskolan har ju en karaktär av lantlig stilla 
idyll och småskalighet, det är ju något som riskerar att förstöras med en så omfattande utökning 
av området. Särskilt hus med 3 till 4 våningar passar illa in i områdets karaktär.  
Med ökat antal boende ökar ju också kraven på dagis, skola, kommunal trafik, närbutik etc. 
vilket inte heller gynnar områdets miljö och karaktär. 

Kommentar:  

14.1 Antalet bostäder har minskats från 170 i granskningsskedet till 140 i antagandeskedet. Även i 
granskningsskedet var begränsningen till två våningar. I antagandeskedet har nockhöjder 
bestämts och möjlighet att inreda vind har förtydligats samt tagits bort för flerbostadshusen. I 
de lokaler som tidigare användes för olika verksamheter, bland annat undervisning, har nya 
verksamheter etablerat sig. Möjligheterna att utveckla dessa verksamheter i samklang med 
övriga området förtydligas i detaljplanen. 

14.2 Inom området har 110 arter rapporterats i artportalen, varav 13 är rödlistade arter. I den södra 
delen växer Hjärtstilla, på udden växer Standviol och Pilblad och de övriga rödlistade arterna är 
fåglar som rapporterats i området.  
När det gäller Säbyholmsallén och udden där badplats och bryggor planeras, är vi oroade för 
trädens välbefinnande om den skulle öppnas för biltrafik. Det vore bättre att ordna en parkering 
på åkern bredvid allén.  
Tidigare bete har gynnat vissa växter och ett återupptaget bete (avstängslat) på udden vore 
önskvärt.  
En badplats skulle också innebära ytterligare utökad trafik och ett stort slitage på området, med 
tanke på att många boende i Bro och området mellan kyrkan och Kvistaberg skull utnyttja 
badet. För de boende i Säbyholm finns det ju redan en vacker badplats vid Vållsvik, dit det 
redan finns en väg och en liten parkering. Om vägbommen vid Låssa tas bort blir den tillgänglig 
på ett rimligt sätt.  

Kommentar:  

14.2 Parkeringsplatsen vid udden har flyttats och trafik till badplatsen kommer att vara begränsad 
till sommarmånaderna. Trots kommunens närhet till Mälaren finns relativt få allmänna 
badplatser vid Mälaren. Ett tillskott ses av kommunen som positivt. 
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14.3 Området ingår i den Gröna kilen Görvälnkilen, som både direkt och indirekt påverkas. Vi tycker 
att en ordentlig inventering av området bör göras, liksom en ny miljökonsekvensbeskrivning. 

Kommentar:  

14.3 Konsekvenserna för Görvälnkilen beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. Säbyholm är 
också utpekat i den fördjupade översiktsplanen för landsbygden som ett område att utveckla. 
 

15 Villaägarföreningen        inkom den 20 februari 2022 

15.1 Den nu reviderade planen från 2022 tycker vi har blivit sämre än planen från 2018. En riktig fin 
”trädgårdsstad” enligt planen 2018 med 90 bostäder har nu blivit ett nytt Bo-Klok liknande 
storkoncept. Det finns en tendens att byggplaner i kommunen växer i storlek efter samråd, t.ex. i 
Tegelhagen. Utvecklingen ser ut att bli densamma i Säbyholm. Från 90 till 170 bostäder och nu 
föreslås mer byggnader på höjden. Vår bedömning är att den trädgårdsliknande miljön, från 
planen 2018, försämras betydligt. Den föreslagna förändringen kommer också att leda till ett 
ökat bilåkande på den smala vägen till och från Säbyholm genom Bro Gårdsstaden. Biltrafiken 
förbi Bro-Gårdstaden måste uppfattas negativt för boende.  

Kommentar:  

15.1 Antalet bostäder har minskats från granskningsskedet till cirka 140 och höjderna på husen 
har förtydligats. 

15.2 Kommunikation inom och till och från området: Från cirka 90 bilar kan det bli cirka 170 bilar i 
Säbyholm om vi räknar med 1 bil per hushåll. För Tammsvik diskuteras dessutom en 
kommande detaljplan på ca. 200 bostäder vilket innebär att ytterligare cirka 200 bilar trafikerar 
Rösaringsvägen mot Bro-Gårdstaden. Vår bedömning är att det kommer bli en ”trafikinfarkt” 
förbi Bro Gårdsstaden. Med den utgångspunkten frågar vi er i detta remissvar varför inte en 
heltäckande trafikanalys presenterats som inkluderar nuvarande och framtida boende i 
Ådö/Smidö, Säbyholm, Tamsvik, Rättarboda, Bro Mälarstrand och Bro-Gårdstaden?  
Vi varnade för konsekvensen av den ökande trafiken under samråden för Tegelhagen. 
Konsultföretaget Structor har i sin utredning beräknat att trafikintensiteten blir cirka 1200 
fordon per dygn, p.g.a. utbyggnaden av Säbyholm på väg 902 (Rösaringsvägen) som inte är 
förändrad sedan 1980 talet. Bussen 555 som idag går till Säbyholm 1 ggr/timmen men med den 
snabbt ökande befolkning behöver bussturerna utökas till varje halvtimme.  
Byggtrafiken kommer bli betydande under några år när vi även räknar med utbyggnadsplanen 
för Tammsvik. All trafik kommer att passera genom Bro Gårdsstaden. En del av lösningen 
måste bli att skapa ”förbifart Bro Gårdstaden”. Det finns ett medborgarförslag till 
kommunstyrelsen som lyft fram denna här lösningen. Villaägarna vill mycket bestämt lyfta det 
som vi anser är ett framtida problem redan nu och inte när problemet är ett faktum. Bygga om 
vägar genom området i efterhand leder bara till högre kostnader i mångmiljonklassen för 
skattebetalarna i kommunen.  

Kommentar:  

15.2 I samband med att en fördjupad översiktsplan för Bro (FÖP Bro) har tagits fram har en 
trafiknätsanalys tagits fram för Bro. I den antagna FÖP:en finns en dragning av väg förbi 
Tegelhagen föreslagen. I samband med att antagandet av detaljplanen godkänns ett 
exploateringsavtal. I detta regleras att ett exploateringsbidrag ska ges för byggande av gång- 
och cykelväg längs väg 902, Rösaringsvägen.  

15.3 Bygg mer småhus inom området: I en rapport från Boverket, Rapport 2014:24, sägs att minst 
hälften av de tillfrågade (5000 personer) vill bo i någon form av småhus, oavsett i vilken region 
de helst vill bo i. Bland de som helst vill bo i Stockholm är det 6 av 10 som vill bo i småhus. 
Över 70 % i åldern 25-49 år ville helst bo i småhus, över 60 % i åldern 50-65 år enligt en 
undersökning gjord av SEB, Demoskop 2019. Det är vår absoluta uppfattning att kommunen 
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ska styra boendet mot byggandet av småhus i olika former när det är så tydligt att befolkningen 
i aktiv ålder helst bor i småhus.  

Kommentar:  

15.3 Området kommer att domineras av småhus. I det förslag som är aktuellt för antagande 
kommer cirka 80% av tillkommande bebyggelse att bestå av olika former av markbostäder. 

15.4 Undvik att bygga boendeöar inom kommunen: Vi ser att det är "olyckligt" att det byggs så 
många olika boendeöar i kommunen. Det här sättet att utveckla samhället skapar små respektive 
stora problem när det gäller persontransporter till och från skolor, arbetsplatser och handel. 
Avståndet mellan bostad och skolor/centrum/ pendeltågsstation gör också att det sociala livet 
för barn/ungdomar, vuxna och pensionärer försvåras. Det kommer att bli svårt att bedriva 
fritidsaktiviteter i form av idrott, kultur och verksamhet för äldre Resor till och från sjukvård i 
olika former försvåras. Den samlade politiken i kommunen måste se till att det byggs lokaler för 
närhandel av livsmedel och samlingslokaler för föreningsverksamhet för ung och gammal. Om 
utbyggnaden av bostäder fortsätter att ske i form av öar måste kommunen verka för att få en 
frekvent sammanbindande busstrafik införs mellan centrum och öarna. Vi ser att det saknas 
planering för detta. 

Kommentar:  

15.4 I den fördjupade översiktsplanen för landsbygden (2016) är Säbyholm utpekat som en 
landsbygdskärna där bebyggelse och service ska kunna utvecklas. Området är valt utifrån sitt 
läge på landsbygden med en närhet till tätorten. Tanken med detta är att inte sprida ut 
utbyggnaden av landsbygden till olika boendeöar. 

15.5 Tryggt boende för minskad risk för kriminalitet: Samtlig planerad nybyggnation av bostäder, 
lokalservice, förenings/kulturlokaler, gångstigar och vägar ska analyseras av kriminologer i 
samverkan med tjänstemän kommunen för att utveckla strategier i kommande bostadsutveckling 
för att förebygga framtida brott. 

Kommentar:  

15.5 Ur ett trygghetsperspektiv är det positivt att ha verksamheter på dagtid och boende på 
kvällstid som båda har en informell bevakning av området. 

16 E.ON Energidistribution       inkom den 21 februari 2022 

16.1 E.ON energidistribution har synpunkten att en lite förbättring kan göras med att förtydliga vad 
E områden är avsedda för, t.ex. E1 = Transformatorstation osv. I övrigt har man inget att erinra. 

Kommentar 

16.1 Placeringen av E-områden är avstämda med E.ON och kommunens VA-avdelning. De är inte 
bara avsedda för transformatorstationer, texten ändras därför inte. 
 

17 Region Stockholm        inkom den 21 februari 2022 

17.1 Trafik: Region Stockholm konstaterar att föreslaget vägnät i planförslaget inte är dimensionerat 
för busstrafik genom planområdet. Busshållplatsen som trafikeras idag är därför fortsatt viktig 
för områdets kollektivtrafikförsörjning. I plankartan är den väg som bussen idag trafikerar för 
att kunna angöra befintlig hållplats borttagen. Detta medför en stor risk att busstrafik ej kommer 
att kunna trafikera Låssa Kyrka i framtiden så som planförslaget är utformat. 
En cykelparkering intill befintlig busshållplats kan vara en god idé som kan underlätta för fler 
att välja hållbara resval framför bilen. Denna får dock inte förhindra att hållplatsen 
tillgänglighetsanpassas. Det bör beskrivas mer ingående hur området kollektivtrafikförsörjs 
samt hur hållbara resor ska uppmuntras inom planområdet. Det framgår inte i underlaget var ett 
nytt läge för busshållplats föreslås. Regionen har tolkat detta som att befintligt hållplatsläge 
gäller eftersom detta är markerat i plankartan.  



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 1 - Granskningsutlåtande 220513

24(88) 

 
 

Detaljplan för Säbyholm (Säbyholm 5:45, m.fl.), nr 1505  Granskningsutlåtande 

Kommentar:  

17.1 Bussen kommer även i fortsättningen kunna köra till det hållplatsläge den har idag. Tillräcklig 
yta finns i planen för att kunna ordna både cykelparkering och tillgänglighetsanpassad 
busskur. 

17.2 Plankarta: Det bör kompletteras i plankartan att hpl är hållplats för kollektivtrafik där 
väderskydd får anordnas. Även yta för cykelparkering bör tillkomma. Vägkopplingen som är 
nödvändig för att buss ska kunna angöra hållplats ska ritas in i plankartan.   

Kommentar:  

17.2 Bestämmelsen för hållplats är ändrad utifrån Region Stockholms synpunkt. 

17.3 Då vändplatsen är trång bör denna ses över och anpassas i enlighet med regionens riktlinje för 
infrastruktur som berör busstrafik, RiBuss-Gata. Särskilt viktigt är att studera att vändradier, in- 
och utkörning och tillgänglighet säkerställs. Om planen medför en annan angöringsväg måste 
detta bevisas vara möjligt genom körspår. Max mått ska användas eftersom alla busstyper 
trafikerar platsen.  

Kommentar 

17.3 De körspår som föreskrivs i RiBuss ska vara möjliga att utföra på de gator som är inritade i 
planen. 

17.4 Tillgänglighet: Regionen anser att busshållplatsen ska tillgänglighetsanpassas i samband med 
exploatering. Tillgänglighetsanpassning ska följa regionens riktlinjer. Det är viktigt att 
kommunen ser över om de ytor som krävs för att vändplanen med tillgänglighetsanpassad 
hållplats är tillräcklig. Region Stockholm lyfte under samråd att regionen gärna är med och 
diskuterar frågor kring kollektivtrafikförsörjningen i ett tidigt skede, detta bör göras innan 
planen går ut för antagande.  

Kommentar:  

17.4 Tillräckliga ytor finns för att hållplatsen ska kunna tillgänglighetsanpassas. 
 

18 Svenska kraftnät        inkom den 28 februari 2022 

18.1 Svenska kraftnät har i dagsläget inga anläggningar eller intressen som berörs i det aktuella 
området och har därför inga synpunkter på rubricerad remiss. 
 

19 Käppalaförbundet         inkom den 1 mars 2022 

19.1 Käppalaförbundet har inga anläggningar i området som kan påverkas av den föreslagna planen. 
Förbundet har i övrigt inga synpunkter. 
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 Fastighetsägare 
20 Fastighetsägare 1         inkom den 24 januari 

20.1 Fastighetsägaren undrar varför miljöstugan ska placeras precis vid dennes uteplats, och därmed 
förstöra utsikten, det gamla vackra äppelträdet och vår allmänna trivsel när vi och framtida 
ägare är ute på den planlagda uteplatsen? En sådan här placering kommer dra ner på värdet på 
min lägenhet och den allmänna trivseln. Varför kan byggnaden inte placeras vid parkeringen, 
där vi slänger våra sopor idag? 

Kommentar:  

20.1 Miljöstugan placeras närmare Magna Sunnerdahls väg 
 

21 Fastighetsägare 2         inkom den 1 februari 

21.1 Instämmer med fastighetsägare 1 

Kommentar: 

21.1 Se kommentar 20.1 
 

22 Fastighetsägare 3         inkom den 14 februari 

22.1 Gällande det nya planförslaget rörande Säbyholm så ställer vi oss mycket skeptiska och 
oroade. Det nya planförslaget med 170 nya bostäder ställer till det rörande extremt många 
punkter. För att inte tala om att hela känslan att vara nära naturen försvinner och det kommer 
bli som vilket bostadsområde som helst. Djuren kommer inte längre röra sig nära oss, fridlysta 
växter kommer försvinna, problematiken med parkering som redan idag finns kommer bli 
extremt stor, hundar och barn kommer ej kunna röra sig i en bullerbymiljö längre. Ett 
flervåningshus i Säbyholm passar varken in eller hör till området för att behålla det kulturarv 
som finns. Varför skulle man vilja förstöra de få fina lantliga bostadsmiljöer som finns som 
möjliggör det för människor som inte har råd att bo i enskilt hus att bo i detta naturnära 
kulturarv? En försiktig nybyggnation enligt samrådsförslaget 2018 är det som boende i 
Säbyholm har varit beredda på men absolut inget över det. Vi ställer oss extremt kritiska till 
denna överexploatering! Det är tråkigt att man ska känna att man hellre flyttar ifrån ett perfekt 
boende än att vara kvar för att det ska bli som precis alla andra mindre samhällen i Stockholms 
utkant. 

Kommentar:  

22.1 De volymer som föreslås i antagandeförslaget är desamma som möjliggjordes i 
samrådsförslaget. Antalet bostäder har minskats till 140. Parkeringsbehovet för de nya 
byggnaderna ska lösas med nya parkeringsplatser. 
 

23 Fastighetsägare 4         inkom den 14 februari 

23.1 Även om det finns andra och möjligtvis vackrare eller mer passande sätt att gestalta husens 
utseende, än det som beskrivs och visas i handlingarna och i lokaltidningen, är jag även 
försiktigt positiv till att man väljer att kontrastera dom nya husens utseende mot dom gamla 
husen. 
Jag är emot att det skall bli så många nya hushåll, det vill säga ökningen från tidigare 90 till nu 
170 tillkommande hushåll. Jag vet att själva byggytan skulle förbli ungefär samma som 
tidigare och jag antar att fler mindre lägenheter tillkommer. Vidare har jag förstått att man vill 
bygga på höjden på flera byggnader också, främst de husen som kallas ”parkvillor” vilket är 
vilseledande då det handlar om stora byggnader med flera lägenheter i flera plan och ett stort 
antal p-platser runtomkring! Ett så stort antal nya bostäder och boende kommer medföra stora 
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påfrestningar på infrastruktur, natur och kommer förändra Säbyholms utseende samt den lugna 
stämningen mycket starkt.  

Kommentar: 

23.1 Antalet bostäder är minskat till antagandeskedet och höjderna är förtydligade. Parkvillorna 
har ersatts av radhus eller parhus och i två fall sänkts en våning. 

23.2 Som tidigare beskrivet är jag positiv till att varsamt bebygga grusplanen och gräsplanen i den 
norra delen av Säbyholm samt den norra delen av åkern i södra Säbyholm och längs den nya 
kommande vägen. Jag kan även acceptera att ny bebyggelse på fotbollsplanen under 
förutsättning att andra sköna lek-, rörelse- och vistelsemöjligheter etableras samt att en viss 
”luftighet” mellan husen planeras in. 

Kommentar: 

23.2 Nya ytor för lek, bollspel, odling och vistelse planeras. Detta visas i den uppdaterade 
illustrationsplanen. 

23.3 Jag är ganska positiv till de ensamt placerade ”parkvillorna” (t ex mellan Haga och Boda). 
Mitt förslag är att dämpa befintliga intressekonflikter där genom att planera infart till det huset 
från bägge sidor och placera tre parkeringsplatser på varje gavel av huset! Det leder till att 
trafiken delas upp på två små vägar samt att parkeringen verkar mindre massiv på bara en sida 
av huset). Det är viktigt att dessa löst placerade hus får ett utseende som passar Säbyholm.  

Kommentar:  

23.3 Trafikmängderna är så små att två vägar inte är befogat. 

23.4 Jag välkomnar en blandad bebyggelse med flera olika stora bostäder i enfamiljshus, radhus 
och flerbostadshus. Dock innebär ”parkvillorna” en potentiell konflikt i den aktuella 
detaljplaneprocessen och måste därför placeras klokt, varsamt samt i mindre antal än vad som 
föreslås! Detta för att bevara den lugna och lantliga karaktären som Säbyholm innehar. Placera 
gärna några av dessa större byggnader med väl genomtänkt design lite löst fördelat i området, 
men absolut inte som den klunga av flera stora hus med en central parkering samt fler p-ytor 
kring dessa hus i norra delen av byn! Än så länge finns det en bykänsla i Säbyholm, men 
denna kommer dock att påverkas enormt och förmodligen förstöras om det byggs på detta vis 
som det är ritat i illustrationsplanen från den 16 januari 2022. På lokaltidningens första sida 
(Nr 5 / den 05 februari 2022) får vi se just den planerade delen i norra Säbyholm (bilden visar 
vyn från söder mot norr). Husen som ger starkast intryck är just klungan av ”parkvillorna” 
som ser ut som moderna flervåningshus i en småstad och förmedlar inte alls intrycket att man 
befinner sig i ett kulturhistoriskt värdefullt landskap. Även om det officiellt enbart handlar om 
tvåvåningshus med utbyggbar vind överväger intrycket av massiva flervåningshus smaklöst 
placerade i utkanten av ett annars vackert lantligt område som Säbyholm. 

Kommentar: 

23.4 I den norra delen av området har det aldrig varit aktuellt med parkvillor. De hus som avses är 
de flerbostadshus som visades i granskningsskedet. Dessa har utgått och ersatts av radhus. 

23.5 I exempelbilden utelämnas dessutom samtliga parkeringsplatser och inte en enda bil syns, 
utöver en person på cykel vilket gör bilden vilseledande! Många bilar kommer att trängas i 
Säbyholm om planen godkänns som den är, och Säbyholm förlorar sin charm och det som 
ursprungligen skulle locka hit nya människor kommer endast vara en illusion baserad på 
minnen från förr. 

Kommentar: 

23.5 Parkeringsplatserna har fått en reviderad utformning för att bättre passa in i bebyggelsen. 
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23.6 Angående udden vill jag uttrycka förhoppningar om en något förbättrad badplats och 
badbrygga för att med barn kunna bada på hemmaplan utan att behöva förflytta sig till platser 
längre bort. Även en bastu tillgängligt för boenden och besökare, placerad nära bryggan vill 
jag se i framtiden. Kanske går det att bygga om befintliga gamla båtskjulet? Ett samarbete 
med friluftsfrämjandet? En Upplands-Bro bastuförening? Alternativt vill jag även i 
fortsättningen ha möjlighet att dra min bastuvagn någorlunda nära vattnet för att kunna avnjuta 
Mälarens underbara vatten. Detta är något man ska satsa på och stötta - att erbjuda folk 
bastubad i anslutning till sjön - var, om inte i Stockholmsregionen med Mälaren och dess 
fantastiska möjligheter. Bastu- och kallbad ligger i trenden och på köpet får man förbättrad 
folkhälsa och glada medborgare! 

Kommentar: 

23.6 Badplatsen kommer att tas över av kommunen efter att den iordningställts av exploatören. 
Detta regleras i exploateringsavtalet. En bastu skulle hamna inom strandskyddat område. 
Dispens måste i så fall sökas.  

23.7 Jag vill se en försiktig förbättring av Allévägen. Vägen är delvis i dåligt skick nu och behöver 
kontinuerligt, varsamt underhåll, även mot sidorna genom röjning. Däremot är jag tveksam till 
att anlägga en större parkering: detta kommer locka många bilburna gäster som kommer belasta 
Allévägens sidor. Satsa på en badplats som nås till fots, med cykel eller buss! 

Kommentar: 

23.7 Parkeringsplatsen är borttagen från udden och föreslås ordnas utanför planområdet  
 

24 Brf Säbyholm 3, fastighetsägare 5     inkom den 15 februari 

24.1 Detaljplanen för Säbyholm rörande parkvillan mellan Haga och Boda har ändrats efter 
önskemål i samrådsskedet och utefter att byggherren undersökt omgivningen närmare för ett 
hus på angiven plats och insett att det kommer krävas större ingrepp på miljön genom 
sprängning med mera. Ändringarna innebär större påfrestning på befintlig väg och parkering 
vid fastigheten Boda. Parkvillan planeras för sex stycken hushåll, detta innebär en procentuell 
ökning av 200 procent beräknat utifrån dagsläget. Ändringarna innebär för de boenden i 
fastigheten Boda att vägen skall belastas med trafik till och från fyra hus, Parkvillan, Boda, 
Lillstugan och gamla Trädgårdsmästarbostaden samt den tunga sopbilen och postbilen som 
regelbundet kommer passera förbi. Vi ställer oss mycket frågande till hur den ökade 
belastningen kommer påverka husgrunden på fastigheten Boda i ett långt perspektiv, trafik, 
vägunderhållning samt trafiksäkerheten. Det väldigt skymd sikt runt husknuten, barn och 
utryckningsfordon som ambulans, brandkår med mera skall kunna ta sig obehindrat till och 
från de olika fastigheterna.  

Kommentar: 

24.1 Antalet hushåll har ändrats till tre bostäder i radhus. 

24.2 En av uteplatserna i fastigheten Boda ligger nära vägen och påverkas negativt av ännu mer 
trafik. Vissa delar av fastigheten Bodas husvägg/husgrund ligger cirka en meter från vägen, 
dvs två av sovrummen som ligger i fastigheten Boda är beläget en meter från vägen vilket inte 
blir bra för sitt ändamål för de boende. 

Kommentar: 

24.2 Vägen är befintlig. Trafikmängden har minskats i och med att förre bostäder föreslås i 
antagandeskedet. 

24.3 Om argumentet förstörd utsikt kan användas, så gäller det även här! Vi önskar att man 
verkligen tittar på denna fråga utifrån den gamla ritningen och de nya i alla avseenden, även 
byggnaderna i nuvarande äppellund. För oss i brf 3 är dessa ändringar oacceptabla. Vi vill att 
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parkvillan tas bort från detaljplanen alternativt att detaljplanen återgår till sitt ursprungliga 
skick, eller att vi tillsammans diskutera lösningar på problemen i demokratisk anda. 

Kommentar: 

24.3 Områdena för nya byggnader har inte ändrats. Ett förtydligande har gjorts i plankartan om 
hushöjder. 

24.4 Vi undrar hur man har tänkt vid planeringen av att placera en fastighet på ett sådant 
svåråtkomligt ställe, det är inte en ny uppgift som tillkommit att marken är kuperad och i 
anslutning till en höjd. 

Kommentar: 

24.4 Den nya byggnaden är placerad så att den kan nås från befintlig väg och i ett läge där 
höjdskillnaden bedöms som rimlig ur både ett genomförande och tillgänglighetsperspektiv. 

24.5 Området som ska bebyggas utgörs av två alléer, fin planerad parkmiljö innehållande pinje- 
och gamla ovanliga barrträd som utmynnar i ett fint naturområde. Det finns en stor oro att 
byggprocessen kommer förstöra hela området runt om, då de stora maskiner och kranar som 
ska fram för markberedning och husresning. Vi frågar oss hur ska detta skall gå till? Vilken 
väg skall användas och vad är tidsperspektivet?  

Kommentar: 

24.5 För att ta in byggtrafik in i området måste den nya vägen byggas ut. (se kommentar 4.8) 

24.6 Vi ifrågasätter varför det skall byggas fastigheter i den planterade befintliga äppellunden som 
ligger nedanför fastigheterna Lillstugan och Trädgårdsmästarbostaden. Enligt tidigare 
uppgifter har man påstått att träden är sjuka, vilket inte stämmer. I dagsläget är det en fint 
planterad fruktträdgård, med olika sorters äppel-, päron- och körsbärsträd som inte finns i 
övriga området. Varför förstöra denna tillgång till området? Enligt den nya detaljplanen har 
fastigheterna som ritats ut i äppellunden ökat till fyra i stället för två som den tidigare 
ritningen visade, hur kommer det sig? 

Kommentar: 

24.6 Den största delen av äppelodlingen kommer att vara kvar. I den delen som planeras för 
bebyggelse har två parhus ersatts av fyra radhusenheter. 

24.7 Vi ställer oss också frågande till hur en detaljplan som enligt uppgift 2015 innefattade att det 
planerades byggas 60 stycken nya bostadsrätter, hur kan den siffran blivit 170 stycken? Det är 
sorgligt och paradoxalt att det som gör att folk vill bo i det unika Säbyholm byggs sönder, så att 
det som lockar i området inte längre finns kvar. Att så många fler människor ska få ta del av det 
unika boendet är en omöjlighet. Vi tycker inte att man tar hänsyn till de befintliga 
karaktärsdragen i området med natur- och kulturhistoriska värden när man tränger in stora 
parkvillor mellan de befintliga gamla husen, som en gång placerades där, med ett väl avvägt och 
uttänkt avstånd från varandra för att skapa en harmonisk miljö. Vi anser inte att man tar hänsyn 
till vad miljön, kulturvärde och vad allmänheten (både boende och icke boende i området) 
efterfrågar och önskar för framtiden. 

Kommentar 

24.7 I samrådsskedet visades ett förslag med cirka 90 markbostäder. Att antalet bostäder har ökat 
beror på att villor som tidigare visades som en bostad har ersatts av parhus och att radhus 
delvis har ersatts av flerbostadshus i två våningar. I antagandeförslaget har antalet bostäder 
sänkts till cirka 140. 
 
 

25 Fastighetsägare 6         inkom den 16 februari 
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25.1 Den gamla naturbruksskolan Säbyholm med tillhörande bostäder är väl genomtänkt byggda i 
ring kring en öppen yta med mycket luft mellan bostadshusen. Miljön är parkliknande där 
många ovanliga träd och andra växter frodas är en unik kulturbygd. Där bevarandekrav borde 
råda. Enligt RUFS klassat som en av de 10 mest tysta platserna i hela Stockholmsområdet! 
Området är ofantligt mycket värt i sin nuvarande form. I förslaget till nybyggnation av 170 
bostäder tas ingen hänsyn till dessa värden. Det innebär en 250 procentig ökning av antalet 
hushåll på området. I planen från 2018 föreslogs 90 nya bostäder. Tegelhagen, Mälarstaden, 
Slottsängarna, Trädgårdsstaden och nu Sandtaget samt Säbyholm. Bygg inte sönder 
kommunen. Följ inte efter i närliggande kommuners fotspår. Skydda i stället den fantastiska 
miljö som Säbyholm och Smidö utgör. En överexploatering kan aldrig ångras eller göras 
ogjord. Politiskt sett kommer de styrande i kommunen i förlängningen inte att gynnas av 
denna överexploatering av lands- och kulturbygd. 

Kommentar 

25.1 De delar som föreslås för ny bebyggelse har varit desamma under hela planprocessen. Antalet 
planerade nya bostäder har sänkts från 170 i granskningsskedet till 140. 

25.2 Den typ av nya bostäder på den s k Bygatan som presenteras är alldeles för höga. Den 
inredningsbara vind som tillkommit ändrar antalet våningar från 2 till 3. Det måste finnas en 
höjdgräns angiven i meter och ej i antal våningar - i det här fallet 2. En vind är enbart en 
”smyghöjning”, d.v.s. en tredje våning. 

Kommentar: 

25.2 Plankartan har kompletterats med bestämmelser för högsta nockhöjd. För flerbostadshusen 
förtydligas att det inte är tillåtet med inredningsbar vind. 

25.3 På Säbyholm tillkommer enligt den senast presenterade detaljplanen ca 500 nya boende inkl. 
barn, lågt räknat 200 bilar och dessa bilar kommer inte att stå stilla. Framkomligheten på 
området kommer att bli ett problem. Med den parkering för endast 40 bilar som finns på 
detaljplanen kommer de nya boende att ställa 1 av sina 2 bilar ute på gatan. Uppfarten är med 
all säkerhet ockuperad av cyklar, leksaker, släpkärror etc. Ni vill väl inte skapa samma 
trafikkaos som i Tegelhagen? 

Kommentar: 

25.3 Parkeringsplatser ska ordnas på kvartersmark enligt det parkeringstal som anges i 
plankartan. Detta är förtydligat i plankartan. 

25.4 Rösaringvägen till och från Bro är redan hårt belastad av tung trafik. Så gott som alla boende 
på Säbyholm och Smidö använder bilen på denna väg dagligen. Den är för smal och behöver 
lagas. Vid möte mellan lastbil (med eller utan släp) och buss men även med personbil tvingas 
den ene (läs personbil) ner i diket. Det måste väl anses som en ohållbar situation? Och här vill 
ni öka belastningen i form av först tung byggtrafik sedan minst 200 bilar, ca 2-4 ggr/dygn. När 
antalet bilrörelser ökar från 1000/dygn - vilket anges idag - till 3000/dygn kommer vi boende i 
ovan nämnda område att drabbas hårt. 

Kommentar: 

25.4 Trafikbelastningen på Rösaringsvägen kommer underlättas av att en gång- och cykelväg 
anläggs. Denna skrivs in i exploateringsavtalet. 

25.5 Även Udden finns med på den senaste presenterade planen. Den allé som kantar vägen dit får 
inte ändras. Två bilar kan inte mötas på vägen ner till vattnet. En asfaltering skulle knappast 
göra någon glad. Detsamma gäller den planerade asfaltparkering som planeras på Udden. Hur 
tänker ansvariga för detaljplanen här? Vi behöver inte några fler bryggor eller båtplatser här. 
Inte om vi återgår till förslaget på detaljplan för Säbyholm från 2018. Vi behöver värna om de 
växter, blommor och fågelarter som hör Udden till. Er plan riskerar att göra Naturvårdsverket 
väldigt bekymrat. 
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Kommentar: 

25.5 Parkeringen har tagits bort från udden. Badplatsen har varit med som en del av detaljplanen 
även i tidigare skeden. 

25.6 Vi boende på Säbyholm, med omnejd, är också bekymrade och mycket upprörda över den 
hänsynslöshet som de styrande i kommunen har visat oss, genom att lägga fram en ny 
detaljplan som inte är grundad på realistiska analyser. Stoppa den alltför hårda exploateringen, 
tag det varsamt och återgå till planen från 2018. 
 

26 Fastighetsägare 7        inkom den 16 och 20 februari 

26.1 Jag tror att Säbyholm kommer förlora sin unika särart om denna överexploatering sker. Alla 
proportioner förrycks, när det blir ungefär dubbelt så många bostäder som det var tänkt från 
början. Biltrafiken kommer öka kraftigt, och bli ett ständigt störningsmoment. Fina miljöer 
ska naggas, skövlas och förstöras, speciellt när stora s.k. parkvillor ska tryckas in mellan de 
befintliga gamla husen. Jag vill att parkvillan mellan Haga och Boda tas bort ur nuvarande 
version av detaljplanen. Boende i Hagahuset ansåg i samrådsskedet att det var en dålig idé att 
Hagahuset skulle få trafikstörningar, fler parkeringsplatser och förstörda utsikter. Ja, det är en 
dålig idé, men den blir inte mindre dålig för att Boda och Lillstugan får ta över dessa 
störningar. Jag tycker inte att några personer ska få sin närmiljö förstörd. Jag vill inte ha en 
stor parkering rakt utanför mitt sovrum, en parkering som anläggs till parkvillans boende. 

Kommentar: 

26.1 Parkvillorna har ersatts av radhus eller parhus. Antalet bostäder har på så sätt minskats till 
två stycken i det läget som avses. 

26.2 Jag vill inte heller ha ökad trafik som stör nära min uteplats. Magna Sunnerdahls väg 10, 
vägen utanför Boda, är på vissa ställen ca en halv meter från husväggen, med ingen sikt framåt 
där vägen kröker kraftigt. Barn som vistas här, måste då ha ständig övervakning. 

Kommentar: 

26.2 Vägen i detta läge är den befintliga. Mängden tillkommande bilar minskas i och med att 
antalet planerade bostäder har minskats. 

26.3 Det är smärtsamt att tänka på att detta unika område, med gamla kulturhistoriska värden, ska 
ersättas av stora, tätt liggande flerfamiljshus och förmodligen hundratals nya parkeringsplatser. 
Säbyholm, som är utpekat som ett tyst område av riksintresse, kommer få en kraftig ökning av 
biltrafik som ett ständigt störningsmoment. Det blir omöjligt att låta barn springa omkring fritt 
och leka. Jag tycker att det är viktigt att ett områdes byggnadstraditioner upprätthålls, men de 
höga lådliknande hus jag har sett på visionsbilder liknar allt likriktat och fantasilöst som man 
kan tänka sig. Exploatering bör inte ske hur ohämmat som helst. En given regel borde vara att 
anpassa de nya husen till Säbyholms unika karaktär. Jag misstänker tyvärr att det gamla 
kommer drunkna i det nya, eftersom det ska bli så storskaligt. När jag flyttade hit fick jag veta 
att det skulle byggas för 60 nya bostäder, inte 170. 

Kommentar: 

26.3 Se kommentar 25.1 m.fl. 

26.4 För att 170 nya bostäder ska få plats måste det naggas, skövlas och förstöras. Ett exempel är 
att delar av en stor, vacker äppellund ska ryka. Ett annat exempel är att stora s.k. parkvillor 
med parkeringar ska uppföras mellan befintliga hus, så att parken där försvinner. Det är inte 
att ta hänsyn till landskapsbilden där hus och natur harmonierar. De väl avvägda avstånden 
mellan husen som stått här i över 100 år förrycks helt. 

Kommentar:  
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26.4 Äppellunden kommer till största del att bevaras. Höjden på den av parkvillorna som ligger 
närmast befintlig bebyggelse har sänkts.  

26.5 Jag förstår att ett område måste utvecklas och att allt är ekonomi, men vad vet vi om vad som 
blir mest värdefullt i framtiden? Det kanske är i det lilla och unika som de största värdena 
finns? Jag skulle gärna vilja veta hur ni olika politiker ställer er i frågan om förtätningen av 
Säbyholm. Det är ett stort ansvar för alla makthavare att se till att inte göra misstag som aldrig 
går att reparera. 
 

27 Fastighetsägare 8         inkom den 18 februari 

27.1 När vi för tre år sedan köpte vårt hus fick vi ta del av de byggplaner som fanns för Säbyholm, 
vilka då innefattade 90 nya bostäder. Vi ansåg det som rimligt och valde att genomföra köpet. 
När vi nu med förfäran fått ta del av det nya förslaget om 170 bostäder undrar vi vad som 
hände med den ursprungliga planen? Den nya planen bör enligt vår uppfattning 
ogiltigförklaras då den helt skiljer sig från den ursprungliga. Vi menar att den nya planen bör 
genomgå hela processen från början. 

Kommentar: 

27.1 Placeringen av den nya bebyggelsen har inte ändrats under planprocessen. Till antagandet 
har antalet nya bostäder minskats till 140. 

27.2 I gestaltningsprogrammet föreslås det att området "lantliv" ska "trappa ned bebyggelseskalan 
och bevara den fria sikten mot rösaringsvägen", även att det ska bestå av enplanshus. Längre 
ned i dokumentet, efter beskrivningen av "bygatan" finns plötsligt en bild på ett groteskt 
trevåningshus med rubriken "lantliv". Dock ingen beskrivande text tillhörande bilden. Om 
planen är att bygga dessa hus frångås kravet på att byggnaderna ska underordna sig de 
befintliga grovt och den fria sikten riskerar att blockeras. Området "lantliv" planeras delvis i 
ett område där det idag växer ovärderliga fruktträd som bär äpplen, päron och körsbär bland 
annat. Vi ser inte hur det är försvarbart att kalla det bevarande exploatering när dessa fruktträd 
som är centrala och av högt värde för området offras. 

Kommentar: 

27.2 Den illustration som avses fick fel rubrik i gestaltningsprogrammet. Hustypen har också 
utgått. I delar där möjligheten att bygga flerbostadshus kvarstår har möjligheten att inreda 
vindsvåningen tagits bort. Avseende fruktodlingen se t.ex. kommentar 24.6 

27.3 Den opersonligt utformad gatan "bygatan" byggs mitt i vår samlingsplats i området och på 
grund av det rivs det fina grönområdet med exotisk växtlighet och barnens fotbollsplan. Vi 
menar att detta område samt trädgårdskvarteret skulle kunna byggas på ett annat sätt för att 
passa in i Säbyholms bullerbymiljö. Argumentet att fotbollsplan och sportområden flyttas till 
ängen vid området "lantliv" är bisarrt då det området inte alls passar för aktivitet för barn då 
det är placerat precis intill den väg som kommer bli extremt mycket mer trafikerad samt att 
området ligger helt i utkant av Säbyholm vilket inte alls känns rimligt för en plats dit man vill 
våga skicka sina barn att leka. Dessutom, om vi ska se detta ur ett barnperspektiv, är det rent 
av oansvarigt att utföra denna typ av exploatering så långt från den övriga civilisationen. Det 
kommer medföra en betydande miljöpåverkan då de allra flesta väljer att förflytta sig med bil 
till och från området. Förbindelserna med lokaltrafik räcker inte till och även om de utökas 
kommer det ske med buss vilket inte är ett miljövänligt färdmedel. Att bygga nära rälsen och 
förbindelserna med tåg vore ett bättre alternativ. 

Kommentar: 

27.3 Nya lekplatser och vistelseytor planeras in på ett flertal platser som ersättning för de ytor som 
försvinner i samband med ny byggnation. En gång- och cykelväg lyfts in i 
exploateringsavtalet. 
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27.4 Ännu ett problem med exploateringen sett ur ett barnperspektiv är den nya högt trafikerade 
miljön som kommer att uppstå inne i området. Vi anser att antalet nya bilar i området kommer 
överskrida de beräkningar som finns och framkomligheten kommer därav bli ett problem. Den 
barnvänliga miljö vi haft där barnen kunnat röra sig fritt utan fara på grund av trafik kommer 
försvinna. Vi ser även med oro på hur mycket vägarna med typ a kommer att breddas och 
dikas och funderar på hur det ska utföras utan att förstöra befintlig växtlighet och bebyggelse. 

Kommentar:  

27.4 Se kommentar 5.1 

27.5 Till sist, det som känns som det mest centrala och viktiga i denna fråga - att området är klassat 
som riksintresse för kulturmiljövård och har klarat sig från större förändringar sedan tidigt 
1900-tal, vilket har givit Säbyholm sitt unika uttryck. Området ingår även i Görvälnkilen. 
Enligt Regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS) är grönkilar såsom Görvälnkilen 
”oskattbara för människors välbefinnande. Kilarna är också mycket viktiga för den biologiska 
mångfalden och har stora kulturhistoriska värden”. Att området har hanterats varsamt har även 
lett till att det är klassat som ”Tyst område” i RUFS. Enligt RUFS är tysta miljöer kvaliteter 
som måste värnas. Vi är mycket kritiska till att man valt att frångå den tidigare planen till 
förmån för en överexploatering som inte området klarar ur ett bevarandeperspektiv. Den nya 
planen verkar främst tillfredsställa exploatörernas egna ekonomiska intressen. Vi ser även med 
oro på det ökade trycket på kringliggande natur, så som badplatsen men även naturreservatet 
vid Rösaring. Reservatet är redan nu en populär plats att promenera i och intresset för det samt 
för udden kommer att öka markant. Naturen som redan är ordentligt upptrampad på många 
ställen i reservatet riskerar att förstöras ytterligare och problem som nedskräpning och 
miljöförstöring kommer att öka. 

Kommentar: 

27.5 Konsekvenserna för Görvälnkilen beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. I den fördjupade 
översiktsplanen för landsbygden (2016) är Säbyholm utpekat som en landsbygdskärna där 
bebyggelse och service ska kunna utvecklas. Området är valt utifrån sitt läge på landsbygden 
med en närhet till tätorten. Tanken med detta är att inte sprida ut utbyggnaden av 
landsbygden till olika boendeöar. På sätt blir påverkan på grönkilen mindre då området redan 
är bebyggt. Bedömningen är att området även i fortsättningen kommer att vara ett ”tyst 
område” så som det är utpekat i RUFS. 

Kommentar: 

27.6 Att badplatsen blir en allmän badplats kan inte medföra några som helst fördelar för området. 
Det kommer med all säkerhet bli ett högt tryck på den, särskilt med tanke på att många från de 
kringliggande nybyggda områdena som Tegelhagen och det planerade området i sandtaget 
kommer att vallfärda till vår fina udde. Vi tror att det skulle vara av stort intresse för de redan 
boende i Säbyholm samt de nya inflyttande om badplatsen förblev privat. Allén ned till udden 
samt naturen vid badet är hem till en mängd rödlistade växter och djur. Dessa hotas om 
exploatering samt ökad rörelse i området sker. Hur vägen ned till badet ska ordnas utan att 
riskera att villkora trädens hälsa är ett annat frågetecken. Om badet blir tillgängligt för 
allmänheten kommer trafiken genom allén bli mycket högre än vad vägen klarar av, oavsett om 
mötesplatser eller liknande byggs. Hur bilar på väg till och från badet samt promenerande med 
eventuell barnvagn, hund, lekande barn ska få plats på den kraftigt begränsade vägen är en fråga 
om säkerhet. Vad händer den dagen blåljustrafik behöver framkomlighet ned till udden? Vi ser 
med förskräckelse på hur beslut om dessa planer stressas fram för att hinna få igenom dem 
innan höstens val. Vår vädjan är att våra åsikter tas på allvar så att inte en överexploatering som 
aldrig går att återställa påbörjas. 

Kommentar: 
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27.6 Udden är redan idag allmänt tillgänglig ur ett allemansrättsligt perspektiv och den omfattas 
också av strandskydd. Parkeringsplatsen har flyttats ur planen för att undvika problem med 
trafik ner till badplatsen. 
 

28 Fastighetsägare 9         inkom den 18 februari 

28.1 Jag och min familj reagerar starkt mot det senaste planförslaget rörande Säbyholm, där de 
tidigare planerade 90 nya bostäderna har ökat till 170. Vi ställer oss positiva till en försiktig 
nybyggnation enligt samrådsförslaget 2018. Vi ser dock med förfäran hur man har nästan 
fördubblat antal tillkommande bostäder i det nya planförslaget. Vi är mycket kritiska till att 
man valt att frångå den tidigare planen till förmån för en överexploatering som inte området 
klarar ur ett bevarandeperspektiv. 

Kommentar: 

28.1 Se kommentar 25.1 m.fl. 

28.2 Området är klassat som riksintresse för kulturmiljövård och har klarat sig från större 
förändringar sedan tidigt 1900-tal, vilket har givit Säbyholm sitt unika uttryck. Området ingår 
även i Görvälnkilen. Enligt Regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS) är grönkilar 
såsom Görvälnkilen ”oskattbara för människors välbefinnande. Kilarna är också mycket 
viktiga för den biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden”. Att området har 
hanterats varsamt har även lett till att det är klassat som ”Tyst område” i RUFS. Enligt RUFS 
är tysta miljöer kvaliteter som måste värnas. 

Kommentar: 

28.2 Se kommentar 27.5 m.fl. 

28.3 Om antalet nya bostäder ökar från 90 till 170 kommer biltrafiken öka markant. De siffror som 
redovisas i det senaste planförslaget angående trafikrörelser anser vi är grovt underskattade. 
Den markanta trafikökningen kommer att hota den tysta och lugna miljön och den Bullerby-
känsla som råder i området. Den markanta trafikökningen strider även mot 
hållbarhetsprincipen, som bör genomsyra all planerad exploatering. Området ligger långt från 
service och de boende kommer sannolikt välja bil för transporter. Sett ur ett barnperspektiv är 
hållbarhetsaspekten mycket viktig och där måste trafikökningen tas i beaktande. Vi ställer oss 
mycket kritiska till att man väljer att bortse från detta, till förmån för exploatörers intressen. Vi 
anser att kommunen markant har ändrat förutsättningarna i planprocessen, då man valt att 
nästan fördubbla antalet bostäder. Detta utan att göra en ny miljökonsekvensbeskrivning. Man 
har således valt att inte utreda och redovisa konsekvenser av denna bostadsökning, som 
påtagligt ändrar förutsättningarna i planen sedan samrådet.  

Kommentar: 

28.3 En gång- och cykelväg har lyfts in i exploateringsavtalet. Miljökonsekvensbeskrivningen är 
uppdaterad både till gransknings- och antagandeskedet. 

28.4 Man har även valt att omdefiniera bostadstyperna till att inkludera flervåningshus, vilket 
skulle förstöra den unika karaktär som Säbyholm har. Den tidigare målsättningen var att 
Säbyholm i framtiden skulle uppfattas som det ”gamla” Säbyholm med ”hus i park”. Vi kräver 
att man återgår till den tidigare planen, fastställd 2018-06-13, där man med större varsamhet 
planerat för endast 90 nya bostäder, vilka skulle underordna sig befintlig bebyggelse i storlek 
och uttryck. Den typ av nya bostäder på den s k Bygatan som presenteras är alldeles för höga. 
Den inredningsbara vind som tillkommit ändrar antalet våningar från 2 till 3. Det måste finnas 
en höjdgräns angiven i meter och ej i antal våningar - i det här fallet 2. En vind är enbart en 
”smyghöjning”. Alltså en 3e våning. Inte bra. 

Kommentar: 
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28.4 De delar av planen där flerbostadshus kan byggas har minskats och i dessa delar får vind ej 
inredas. 

28.5 Den gamla naturbruksskolan Säbyholm med tillhörande bostäder, väl genomtänkt byggda i 
ring kring en öppen yta, mycket luft mellan bostadshusen och med en parkliknande miljö där 
många ovanliga träd och andra växter frodas är en unik kulturbygd. Där bevarandekrav borde 
råda. Enligt RUFS klassat som en av de 10 mest tysta platserna i hela Stockholmsområdet! 
Området är ofantligt mycket värt i sin nuvarande form. I förslaget till nybyggnation av 170 
bostäder tas ingen hänsyn till dessa värden. Det innebär en 250 %-ig ökning av antalet hushåll 
på området. I planen från 2018 föreslogs 90 nya bostäder. Har kommunen - Alliansen - 
drabbats av storhetsvansinne? Tegelhagen, Mälarstaden, Slottsängarna, Trädgårdsstaden och 
nu Sandtaget samt Säbyholm. Bygg inte sönder kommunen. Följ inte efter i närliggande 
kommuners fotspår. Skydda i stället den fantastiska miljö som Säbyholm och Smidö utgör. En 
överexploatering kan aldrig ångras eller göras ogjord. Politiskt sett kommer de styrande i 
kommunen i förlängningen inte att gynnas av denna överexploatering av lands- och 
kulturbygd. En plats dit storstadsmänniskor vallfärdar för att ta del av Rösaringen och de 
övriga fornminnen som finns här ska inte hårdexploateras och förstöras. De boende i 
kommunen kommer helt enkelt att rösta på andra partier. 

Kommentar:  

28.5 Se kommentar 25.1 m.fl. 

28.6 På Säbyholm tillkommer enligt den senast presenterade detaljplanen ca 500 nya boende inkl. 
barn, lågt räknat 200 bilar. Och dessa bilar kommer inte att stå stilla. Framkomligheten på 
området kommer att bli ett problem. Med den parkering för endast 40 bilar som finns på 
detaljplanen kommer de nya boende att ställa 1 av sina 2 bilar ute på gatan. Uppfarten är med 
all säkerhet ockuperad av cyklar, leksaker, släpkärror etc. Ni vill väl inte skapa samma 
trafikkaos som i Tegelhagen? Rösaringvägen till och från Bro är redan hårt belastad av tung 
trafik. Så gott som alla boende på Säbyholm och Smidö använder bilen på denna väg dagligen. 
Den är för smal och behöver lagas. Vid möte mellan lastbil ( med eller utan släp ) och buss 
men även med personbil tvingas den ene ( läs personbil ) ner i diket. Det måste väl anses som 
en ohållbar situation? Och här vill ni öka belastningen i form av först tung byggtrafik sedan 
minst 200 bilar, ca 2-4 ggr/dygn. När antalet bilrörelser ökar från 1000/dygn - vilket anges 
idag - till 3000/dygn kommer vi boende i ovan nämnda område att drabbas hårt. 

Kommentar: 

28.6 Se kommentar 25.4 m.fl. 

28.7 Vansinnet tar inte slut här även Udden finns med på den senast presenterade planen. Den allé’ 
som kantar vägen dit får inte ändras. Två bilar kan inte mötas på vägen ner till vattnet. En 
asfaltering skulle knappast göra någon glad. Detsamma gäller den planerade asfaltparkering 
som planeras på Udden. Hur tänker ansvariga för detaljplanen här? Vi behöver inte några fler 
bryggor eller båtplatser här. Inte om vi återgår till förslaget på detaljplan för Säbyholm från 
2018. Vi behöver värna om de växter, blommor och fågelarter som hör Udden till. Er plan 
riskerar att göra Naturvårdsverket väldigt bekymrat. 

Kommentar: 

28.7 Se kommentar 25.5 

28.8 Vi boende på Säbyholm, med omnejd, är också bekymrade och mycket upprörda över den 
hänsynslöshet som de styrande i kommunen har visat oss, genom att lägga fram en ny 
detaljplan som inte är grundad på realistiska analyser. Stoppa den alltför hårda exploateringen. 
Tag det varsamt och återgå till planen från 2018. Med tanke på att Magna Sunnerdahls väg är 
en genomfartsled med dålig sikt samt väg för utryckningsfordon är det inte lämpligt att bygga 
infartsväg till parkvillan från Magna Sunnerdahls väg 10 - Boda. Det är mer lämpligt att bygga 
infarten där den var tänkt från början, alltså från stickvägen som går mot Haga. Om man väljer 
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att bygga som det ändrats till nu - vid Boda - så riskerar trafiken på Magna Sunnerdahls väg 
att stoppas pga. att all trafik till bygget av parkvillan kommer att ske där. Trafikfarligt redan 
nu och med ännu mer trafik ännu värre. 

Kommentar: 

28.8 Se kommentar 24.2 m.fl 
 

29 Fastighetsägare 10         inkom den 18 februari 

29.1 Vi är många som genom historien älskat och älskar Säbyholm, här finns en historia, en natur 
och miljö som fått vara bevarad i drygt 100 år sen Magna Sunnerdahl inrättade hemskolorna 
på landet i Säbyholm. Att man i ett sådant här unikt och historiskt fall väljer att överexploatera 
och förvandla byn till vilket annat svenskt bostadsområde som helst med parkeringar och tätt 
byggda moderna hus i rader är för mig en stor gåta. Varför förminska det unika till det 
vanliga? Jag undrar också hur man i ett miljöperspektiv kan ha ett sånt fruktansvärt 
endimensionellt synsätt på den här överexploaterade detaljplanen. Att man alltid tänker pengar 
före natur. Det är ju lugnet och stillheten i denna otroliga, unika och vackra miljö som vi 
flyttade hit för och som vi älskar den för. Och naturen behöver sitt utrymme för att frodas. Om 
man ska bygga vidare, vilket man med försiktighet gärna får, så är det ända rätta att gå i 
Bullerbyns spår. För att bibehålla bykänslan krävs det att man minskar och placerade hus 
annorlunda så det inte blir så tydliga täta småstadskvarter. Vi vill ha kvar vår krökta och 
slingriga grusvägar genom byn. Huller-om-bullerbyn. Men husen ska inte ta över naturen! Jag 
är för att det ska byggas fler bostäder men varför så många? Varför måste man bygga så tätt? 
Jag vill att vi ska bo kvar i en by, inte en stad. Vi bor på landet för att vi vill vara lantisar, inte 
stadsbor. Varför måste det överexploateras och se ut som exakt så många andra nybyggda 
områden gör just nu? Varför kan inte vi med vår fantastiska miljö, 100-åriga hus och natur 
förbli unika? Varför bli som alla andra områden? 

Kommentar: 

29.1 Se kommentar 25.1 m.fl. 

29.2 Och på tal om icke befintligt helhetstänk, hur kan inte kommunen själva kriga för att det måste 
finnas gång/cykelbana samt att bredda vägen innan man påbörjar en sådan här jättebybyggelse 
av denna nya ”stadsdel”. Det är så trångsynt. Det får liksom lösa sig självt med 
parkeringsplatser och övertrafikerad väg, men 170 hushåll ska klämmas in oavsett vad. Vi vill 
inte ha trafik här, inte trängsel. Vi bor på landet! Det räcker med byggandet i kommunen nu. 
Vi behöver vissa platser med luft, utrymme, växtlighet! 

Kommentar: 

29.2 Se kommentar 25.4 m.fl. 

29.3 Förstör inte Gröna rummet! Det finns en plats som heter gröna rummet i södra delen av byn 
med ett litet lusthus. Här växter flera originella växter och buskar. Varför ska detta fördärvas? 
Inte minst med tanke på humlor, bin och insekter. Vi behöver ha kvar grönområden på landet 
om det ska kunna kallas att bo på landet. Vart ska alla människor röra sig i byn? Hur ska det 
kunna kännas fritt? Vart ska picknickar och lek ske? Men 170 nya bostäder kommer vi bara 
behöva lämna plats för biltrafik och parkeringar. Vart ska barnen leka? Ni vill ta bort 
fotbollsplanen, ni vill ta bort gröna rummet. Området nedanför Torpa blir delvis 
väg/parkeringar. Ni vill locka hit barnfamiljer men ni tar bort fria öppna ytor som barn 
behöver. Vi kommer inte längre kunna släppa ut våra barn fritt utan att vara rädda att de ska 
bli påkörda av bilar. Det är så fruktansvärt orimligt att bygga så mycket och så kompakt i detta 
område. Varför ska vi behöva trängas på landet? 
Lekpark: Det sägs att det ska byggas lekparker, men tex en gungställning och en liten 
rutschkana kan knappast kallas lekpark i paritet till antal ungar som kommer bo här i 
framtiden. För var ska en ordentlig lekpark få plats där det samtidigt står ”park" och ”odling" 
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på samma markering i detaljplanen. Sluta lova om det inte finns utrymme för dessa 3 sen i 
verkligheten. Lekpark nämns inte. Var tydlig med var lekparken placeras! 

Kommentar: 

29.3 Illustrationsplanen har uppdaterats med placering av lekplatser och vistelseytor. 

29.4 Förskolan: Hur kan man planera en så stor förskola utan innegård med natur/gräs? Just nu är 
en placerad på en liten asfalterad innegård där solljuset knappt når in? Hur tänker man? Tar 
man även bort gröna rummet kan barnen heller inte gå dit och leka som de gör ofta nu. Vi vill 
inte trängas i vår by, gör plats åt barn och lek, inte kraft åt exploatörernas plånböcker. 

Kommentar: 

29.4 Även efter att den nya bebyggelsen har byggts ut kommer området ha stora grönytor som kan 
utnyttjas av barn i området. 

29.5 Udden: Jag hoppas verkligen inte man bygger en parkeringsplats nere vid udden samt vill göra 
den vackra allén till en trafikerad väg. Detta är vansinne. Det finns så mycket som inte är 
uttänkt av er här så vi vill ha svar hur ni tänker utan att skada allén? Det finns flera andra bad i 
närheten. När ni nu ska tränga ihop så otroligt mycket människor i byn, varför kan inte bara 
udden få vara en plats för boende i byn som kan promenera eller ta cykel till badet? För 
allmänheten med såklart, men inte med bilen som transportmedel dit. 

Kommentar 

29.5 Se kommentar 27.6 m.fl. 

29.6 ”3-våningshusen” i norr: Att bryta profilen med att i norr sätta 2 + vind våningshus 
(=3våningar) är vansinne. Har ni pga. lång process glömt bort i vilken by ni exploaterar i? Detta 
passar sig inte i Säbyholm. Värna om miljön och underordna er de nuvarande husen. 

Kommentar: 

29.6 Se kommentar 25.2 m.fl. 

29.7 Gång och cykelbanor Vi kommer inte få plats. Biltrafiken kommer ta över, vår tysta miljö 
kommer bli bullrig. Vi vill vara lantisar, inte stadsbor! Vi vill bevara Säbyholm! Kommer 
bebyggelse ske kräver vi att vägen förbättras och att gång och cykelbanor byggs ut till 
Säbyholm från Tegelhagen/Rättarboda där många av barnen går i skola. Om så många 
människor ska åka bil fram och tillbaka för lämning och hämtning av barn och inte ha möjlighet 
att ta cykeln dit så kommer det ske olyckor. Vägen som är dålig klarar inte så tung trafik. 

Kommentar: 

29.7 En gång- och cykelväg lyfts in exploateringsavtalet. 

29.8 Protorp: Har ni koll på deras hemsida? Bara det att det i stället nämns 175 nya bostäder på 
deras sida sticker i ögonen och är oroväckande. När ska smyghöjningarna stanna? Det står 
även caféer och restauranger i plural samt Padelbanor! Detta har det inte talats om eller 
beskrivits i några detaljplaner. Kommer det finnas några begränsningar eller kommer Protorp 
ta hela handen och göra vinstdrivande projekt efter projekt tills det ser ut som stad? 

Kommentar:  

29.8 Detaljplanen är det som styr hur kommande bebyggelse kan utformas. En blandning av 
verksamheter och bostäder är etablerad i området och ges fortsatt stöd i planen. 

29.9 Vår natur: Kan ni backa och se detta projekt utanför boxen. Se hela vår planet, se vad den 
behöver. Behövs det fler hus, studsmattor och grillar just här i Säbyholm med sitt 
kulturhistoriska värde? Eller behöver vi ha ängar och gräsytor där humlor och bin får pollinera 
växter. Minns ni fortsättningen på den kedjan hur allt hör ihop? Eller behöver ni ta in experter 
från Naturskyddsföreningen innan ni fortsätter? Vet ni om att det finns rödlistade insekter i 
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vårt område? Tror ni de kommer trivas bättre av att grönområden bli asfalt och hus? Vet ni att 
vi har jättefina odlingsmark på vissa platser i byn, men som det nu i detaljplanen placeras hus 
på och man på måfå har skrivit ut ”odling” på andra platser (tex äppellunden) där det inte alls 
finns bra odlingsmark. Ni behöver ta in experter för att genomföra sådana här betydande 
reformer. 

Kommentar: 

29.9 De delar som föreslås för bebyggelse är till största del de som i dagsläget har minst värden, 
till exempel den stor grusade yta som använts för att öva traktorkörning.  
 

30 Fastighetsägare 11         inkom den 19 februari 

30.1 Den orörda miljön, vackra parken, tystnaden och den mäktiga naturens inramning gjorde att jag 
omedelbart förälskade mig i området och så småningom även köpte en bostad här. Nu 
överväger jag att flytta. Allt det som är unikt i Säbyholm hotas av de aktuella planerna på 
utbyggnad. Det är så sorgligt. Min åsikt är dock inte unik - utan delas av alla boende i den här 
byn, som jag har pratat med. Min innerliga förhoppning är att planerna ändras och att jag kan 
stanna kvar i Säbyholm. 

Kommentar: 

30.1 Synpunkten noteras. 
 

31 Fastighetsägare 12         inkom den 19 februari 

31.1 Jag blir ledsen när jag ser över den nya detaljplanen. Mängden hus, med tillhörande 
parkeringar och förändringen det kommer innebära för trafiksituation, natur och välbefinnande 
för oss som redan bor här. Säbyholm är ett unikt område, där det finns möjlighet att bo på 
landet utan att behöva vara ensam. Det går inte hitta samma bykänsla någon annanstans, i en 
sådan unik miljö.  Jag tycker att fler borde få tillfälle att uppleva detta, jag är därför inte helt 
emot att det byggs fler bostäder. Men, en större hänsyn måste tas till alla aspekter och 
konsekvenser av ytterligare byggnation, vilket jag inte upplever ha gjorts. Tyvärr har jag inget 
förtroende för exploatören Protorp, som gång på gång visat att de inte bryr sig särskilt mycket 
om oss som bor här i Säbyholm. Bara i vår förening har det uppdagats mängder av fel och 
brister i renoveringen av de gamla husen. Pratar du med en oberoende besiktningsman borde 
detta aldrig godkänts, men i Protorps fall har det ändå gjort det. Ett annat exempel är hur de 
under drygt två år inte lagat belysningen i området. Med det sagt, skulle jag önska att det 
Protorp säger och gör verkligen granskas av kunniga personer, som vågar ifrågasätta. Det 
verkar ofta som att det dansas efter exploatörens pipa. Jag undrar t.ex. hur kommunen annars 
låtit en höjning av antal hushåll från 90 till 170 låtit passera. Hur har ansvariga på kommunen 
resonerat där? Områden med radhuslängor och lägenhetshus finns det tusentals runt om i alla 
kommuner i hela landet, men det finns bara en kommun som har Säbyholm. Ta vara på det! 

Kommentar: 

31.1 Mellan samråd och granskning har möjligheterna att bygga olika typer av bostadsformer 
förtydligats. Till antagandeskedet har antalet bostäder minskats till 140. 
 

32 Fastighetsägare 13         inkom den 19 februari 

32.1 Jag ser i princip positivt på exploateringen av udden, som den beskrivs nu, förutsatt att man 
går varsamt fram, dock med undantag för en stor nytillkommen parkering så långt ut på Udden 
och nära vattnet. Detta skulle också föra med sig att allén måste öppnas för trafik av 
motorfordon vilket jag också ser negativt på. Det är lätt att förvirra sig i den omfattande 
dokumentationen och i bilaga efter bilaga upprepar man hela tiden områdets unika miljö, 
skönhet och karaktär. Kulturhistoriska värden men även naturhistoriska samt den biologiska 
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mångfalden avseende faunan och floran både på land och i vatten och vikten av att allt detta 
bevaras. Andra viktiga värden är givetvis miljön inkl. RUFS klassning av Säbyholm som ett 
”tyst område” . Allt detta omfattas av intressen på Riks-, läns och kommunala planet. 
Dessutom omfattas bl.a. udden av strandskydd samt klassas som riksintresse för 
kulturmiljövård. Det handlar alltså om ett område som är ytterst känsligt för exploatering. 
Naturmiljöutredningen bygger på ett fältbesök i juni 2015 och jag citerar i sammanfattningen: 

”Ingen omfattande naturinventering enligt SIS metodik har genomförts, och bedöms inte vara 
nödvändigt då naturmiljöerna avses att respekteras i planen och i huvudsak bedöms komma att 
bevaras. ” 

Vidare: 

”Även udden i söder ut mot Mälarens stränder, med en frisk-fuktig högörtsäng/strandäng, 
bibehålls till största delen, och livsförutsättningar för flora och fauna bedöms därmed kvarstå. 
Restaureringen av bryggor på platsen för befintliga bryggfundament bedöms inte medföra 
negativa konsekvenser för stränder eller vattenmiljö, förutsatt att ingen ytterligare byggnation, 
grävning eller muddring sker. ” 

När det gäller faunan och floran baserar man Naturmiljöutredningen på: Conec och Firman 
Ekologikonsult AB, 2014. Växt- och fågelliv vid Säbyholmsudden. Firman Ekologikonsult AB, 
2014. Vattenkvalitet, växter och strandfauna, inre Säbyholmsviken. Båda dessa utredningar 
utfördes under en dag, 9 september 2014 och finns med i Samrådsdokumentationen. Jag citerar 
ur en av utredningarna: 

”Antalet prov är inte tillräckligt för en säker bedömning, men artsammansättningen både i 
litoralen och i sublitoralen tyder på god ekologisk status ” I princip alla kommentarer i 
materialet vad gäller faunan och floran i Samrådsdokumentationen inkl. MBK baserar sig 
fortfarande (dvs i alla tre samråden) på dessa två utredningar som utfördes en och samma dag, 9 
september 2014 och där man delvis friskriver sig med anledning av tidsbrist. 
Undersökningarna borde varit mer vittgående och omfattat alla årstider! Vilka fåglar häckar 
t.ex. i september? Därför kan man fråga sig om tillförlitligheten i underlaget när det gäller att ta 
så viktiga beslut som exploatering av ett så unikt område som man beskriver Säbyholm. 
När det gäller exploateringen av udden som beskrivs är jag både tveksam och frågande. Jag kan 
se ett antal problem men det är dock svårt att ge exakta synpunkter på uddens exploatering då 
det på flera ställen i materialet endast ges allmänt hållna formuleringar utan några detaljer. 
Dessutom ger man olika bedömning av exempelvis konsekvenserna och bedömning av 
muddring, fara för utrotningshotade arter etc. Stora delar av udden är dessutom strandskyddad 
av flera skäl. 

Kommentar: 

32.1 Som framgår av yttrandet är den naturinventering som är gjord inte kompletterad i senare 
skede och motiveringen är att området inte kommer att exploateras. Den parkeringsplats som 
föreslogs i granskningsskedet har också tagits bort. För att utföra de åtgärder som föreslås i 
detaljplanen behöver strandskyddsdispens sökas och en anmälan om vattenverksamhet göras. 
Vid dessa tillfällen behöver de åtgärder som föreslås beskrivas mer detaljerat.  

32.2 Faunan: Vi har bott på Udden i Sjöstugan i snart 25 år och jag rör mig ofta i området under hela 
året och alla årstider. När det gäller beskrivningen av faunan på och omkring Udden saknar jag 
en del djur och fåglar som jag iakttagit och som jag vet fortfarande finns där och som tillägg till 
de bristfälliga utredningarna från 2014 kan jag komplettera med. 
Fåglar: Örn, Häger, Uggla, dopping, Sothöna, Svan, Canadagås, Skarv. Det finns utöver dessa 
en mängd fågelarter (bla olika rovfåglar) men jag är inte ornitolog och kan namnge dessa. 
Däggdjur: Älg, Rådjur, Vildsvin, Bäver, Mink, Räv, Hare. 
Övrigt: Salamander, den större, Grodor, Padda, Huggorm, Snok, Fladdermöss. De flesta 
djurarter kommer säkert att finnas kvar i framtiden om exploateringen sker varsamt och endast 
gäller badande och mindre båtar utan motor som finns på udden men om det skulle bli 
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motorbåtar etc. samt biltrafik där ute är det mycket tveksamt! Några av de ovan nämnda är väl 
också fridlysta? 
Växter: Jag är ingen expert på växter men när medlemmar från naturvårdsföreningen häromåret 
besökte udden berättade man att de hade hittat minst två rödlistade och sällsynta blommor som 
växte i dikesrenen i allén och som inte hade observerats av de två konsultfirmorna 2014. 

Parkeringsplats ute på udden: En stor parkeringsplats på udden, på östra sidan om vägen ut där 
allén slutar, som nu finns planerad och angiven på kartan, har aldrig nämnts i denna eller någon 
tidigare dokumentation som rör exploateringen varför det är lätt att förbise denna nyhet som 
bara finns på en av kartorna. P-platsen ligger på strandskyddat område samt med riksintresse för 
kulturmiljö. Dessutom handlar det väl om brukningsbar mark och att den får därför inte 
bebyggas. I praktiken betyder detta att det inte går att anlägga en parkering på ängsmark, 
betesmark eller åkermark. Det är därför är på sin plats att göra de viktigaste remissinstanserna 
som kan ha synpunkter på exploateringen av udden observanta på detta innan de ger sina 
yttranden. Länsstyrelsen, naturvårdsverket, Attunda brandkår, Trafikverket m.fl. Jag motsätter 
mig anläggning av P-platsen som då bör utgå. En parkering ute på udden innebär med automatik 
biltrafik ut dit och passar inte in i miljön som är till för rekreation och avkoppling vilket är 
avsikten med exploatering av udden . Det skulle störa djurlivet och rödlistade djur och växter 
samt passar inte in i ett naturområde som dessutom är klassat i RUFS som ett tyst område. Vem 
ser till att det inte hamna skrotbilar på en sådan parkering eller utnyttjas för långtidsparkering, 
husbils- och husvagnssemesterfirare osv? Alternativ till P-plats och därmed ingen trafik genom 
allén: Jag kan se fyra alternativ för Parkering som inte ligger på udden men kanske det finns fler 
som jag inte känner till: Inom rimligt avstånd från infarten till allén och närmare än vad alla 
boende i närområdet har: 
1. Norr och väster om den stora ladan vid Smidövägen strax innan infarten till udden och allén 
om man kommer från Upplands-Bro. Här finns en stor plan yta väster och norr om ladan, belagd 
med gräs/sand och som aldrig har använts till något sedan skolan lades ner. Det är inte 
jordbruksmark och skolan använde ytan för att parkera stora lantbruksmaskiner och fordon, 
vagnar och annat skrymmande som hör jordbruk till. En parkering här skulle endast ta en liten 
del av denna stora yta i anspråk och ligger ca 150 m från infarten till allén. Kommunen skulle 
antingen kunna arrendera alt köpa loss en lagom stor yta av markägaren, fastigheten heter 
Berga. 
2. På motsatt sida om Smidövägen där ladan ovan ligger finns en bit mark och i förlängningen 
en gammal fallfärdig byggnad som aldrig använts till något. Marken där närmast vägen har 
aldrig använts och den kunde kommunen arrendera eller köpa loss från fastighetsägare till 
Berga. Den ytan kräver dock en del anläggningsarbete. 150 m till infarten av allén.  
3. Precis till vänster innan man ska köra ner från Smidövägen i allén mot udden ligger mark 
som inte använts sedan arrendatorn Hullberg gick bort, ( han var tredje generation av 
arrendatorer som arrenderade udden hela udden på båda sidor om allén alltsedan skolan 
etablerades och han använde hela udden till växelvis bete för biffkor ). Marken gick över i 
skolan ägo vid Hullbergs frånfälle men skolan använde aldrig marken och den används inte nu 
heller. Här finns gott om plats att anlägga en parkering för att undvika detta på udden. Dock 
krävs lite anläggningsarbete här. Ägare är också fastigheten Berga. Köpa eller arrendera?  
4. Parkeringen vid Uppland-Bros pendeltågsstation och sedan 10 minuter med buss till 
Säbyholm! Kostar inte kommunen någonting och minskar utsläppen samt skonar Smidövägen 
från trafik. Kanske finns det fler möjliga platser för parkering som jag inte känner till? 

Kommentar: 

32.2 Parkeringsplatsen har flyttats från udden. Det nya läget visas i illustrationsplanen. 

32.3 Vägen genom allén 

Det har hela tiden talats om gångvägar och stigar ner till udden. Att vägen skall öppnas för 
biltrafik från Smidövägen ut till Udden genom allén har aldrig stått eller står inte någonstans i 
dokumentationerna men blir ju resultatet av att man anlägger en stor parkering på Udden. Det är 
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ju ett stort ingrepp i området som inte nämns någonstans och som jag också anser att 
remissinstanserna bör informeras om. Allén ligger också inom strandskyddat område samt 
riksintresse för kulturmiljövård. 

Jag motsätter mig att man tar bort förbudet mot motorfordon på udden av skäl jag noterat nedan. 

Skäl mot Väg genom allén  

– Det har alltid i alla tider varit förbud mot motorfordon i allén på udden av olika skäl  

– vägen är inte ägnad till frekvent trafik då den ligger på sank och vattensjuk lermark samt 
saknar bärlager och förstärkningslager vilket medför att vägens bärighet är mycket dålig. Man 
har bara fyllt på grus vartefter vägen sjunker och gropar uppstår hela tiden. Problemen är störst 
på våren, vid kraftiga regn samt när vattenståndet i Mälaren är högt och även sommartid då 
vatten tränger upp på sidorna och under vägen  

– Vägrenen håller överhuvudtaget inte för en bil. Kommer man för långt ut här sjunker bilen ner 
i leran/diket och måste bärgas och vägen blockeras 

– Vägen är så smal att två bilar inte kan mötas vilket innebär att en eller flera bilar måste backa 
flera hundra meter ut ur allén för att släppa fram mötande bilar 

– Bilar som backar ut på Smidövägen, en lång raksträcka där man kör med hög hastighet, utgör 
en trafikfara 

– Tung trafik kan bara köra ut på vägen i allén om det är ordentlig tjäle i annat fall riskerar man 
att hela vägen ger vika pga. att underlaget då området är så sankt och saknar förstärkningslager. 
Ingen seriös lastbilschaufför kör ut här om det inte är tjäle. 

– De flesta boende i Säbyholm och närområdet har alltid och tar sig även nu ner till udden till 
fots eller cyklar ,med hundar, barnvagnar, barn samt ensamstående barn. Etc. Oskyddade 
gångtrafikanter och cyklister är knappast en lyckad eller önskvärd kombination då dessa skall 
samsas med bilar och behöva gå ner i vattenfyllda och leriga diken för att släppa fram bilarna. 
Frågan är om inte detta är oansvarigt att skapa en sådan situation? 

– Det går inte att bredda vägen i allén eller stabilisera vägen genom att anlägga bär- och 
förstärkningslager utan att skada eller i värsta fall ödelägga allén (rotsystemen) inkl. de fridlysta 
mistlarna som sitter i allén, 

– Bad, båtar, hopptorn etc. och mycket folk inkl. barn ökar risken för olyckor vilket gör att 
utryckningsfordon måste snabbt kunna ta sig ut till udden utan att bilar blockerar vägen i allén. 
Ref flera tillfällen på badplatser runt om i Stockholm senaste somrarna när vägarna blockerats 
av parkerade bilar som hindrat ambulans och brandkår att komma fram. Jag föreslår en vägbom 
vid infarten till allén från Smidövägen med kodnyckel till berörda och behövande för att skona 
udden från trafik med motorfordon. Detta förhindrar även obehöriga att ta sig ut på udden för att 
stjäla kanoter och roddbåtar. 

Kommentar: 

32.3 I och med att parkeringsplatsen är flyttad finns inget behov av att öppna upp allén för allmän 
trafik. 

32.4 Bryggor 

Det finns idag tre bryggor. Den östra bryggan, som är den gamla ångbåtsbryggan, den västra 
bryggan som är en badbrygga (flytbrygga) samt den södra som är resterna av den gamla 
badbryggan/hopptornet. Den östra bryggan är nyligen renoverad och tillhör genom ett servitut 
en handfull fastigheter i Säbyholmsområdet. Den har tidigare varit tillgänglig för allmänheten 
och då låg flera mindre båtar förtöjda vid denna brygga. Den västra bryggan är och har alltid 
varit en badbrygga för allmänheten och är nyligen (2018) renoverad. Intill denna har man även 
anlagt en lite badstrand. Den södra bryggan finns kvar men endast i form av resterna av pålar 
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som delvis sticker upp ur vattnet. När det begav sig bestod den södra bryggan av en smal spång 
/gångbro) som ledde till fram hopptornet som låg nästan 100 meter ut i vattnet. 
I den omarbetade planbeskrivningen anges att kommunen tar över hela udden inkl. alla bryggor 
vilket jag ser som positivt. Beträffande bryggorna tycker jag att man ska använda gamla 
ångbåtsbryggan dvs den östra bryggan (förutsatt att kommunen tar över den) till småbåtar så att 
dessa båtar inte hamnar i närheten av badande samt användare av hopptornet som ligger vid den 
södra bryggan. Förtöjda båtar eller båtar som ska in och ut direkt intill hopptorn och badande är 
en mycket dålig idé och nära nog oansvarigt med tanke på olycksrisken! 
Det saknas ännu många detaljer för att ta slutgiltig ställning här. Exempelvis finns i materialet 
många olika definitioner på båtar som avses, båtar, småbåtar, segelbåtar, kanoter, roddbåtar, 
båtar med och båtar utan motor. Jag uppfattade på samrådet att kommunen inte har för avsikt att 
ha vinterförvaring på udden av båtar och dylika båtar som kräver det gör väl bäst att söka till en 
båtklubb med alla nödvändiga faciliteter?  
Jag har stor respekt och förståelse för dem som vill ha större båt med motor men i så fall finns 
flera etablerade båtklubbar i närheten för boende i Säbyholm. Den närmaste ligger faktiskt bara 
ett par hundra meter från udden, nämligen Bro Båtklubb och kanske borde kommunen i stället 
bidra till att öka kapaciteten här? Dessutom finns flera andra båtklubbar på rimligt avstånd i 
Bålsta och Kungsängen. I Stockholm har de flesta båtägare mycket längre till sina respektive 
båtklubbar. 
Vilka ytterligare faciliteter planerar kommunen på udden? Elektricitet? Byggnader? Sanitet? 
Sopor? Tyvärr står inget om detta eller annat, typ eventuella byggnader, i planen. Innan man tar 
slutlig ställning till exploateringen av udden vore det därför bra om man fick ta del av en 
detaljerad beskrivning av planerna. På udden framför Sjöboden, som är ett båthus, går det att 
sjö- och torrsätta mindre båtar med trailer. Det vore bra om man behöll den möjligheten där då 
det är stor brist på ramper för sjö- och torrsättning i Säbyholm med omnejd som allmänheten 
kan använda. 

Kommentar: 

32.4 Det är bara allén och den del av udden där det planeras att ordnas en badplats som kommer 
att tas över av kommunen. Avsikten med bryggorna för båtar är att skapa möjlighet att ha båt 
för de boende i Säbyholm, inte att ge möjlighet till en större båtklubb.  

32.5 Hållbarhet 

Upplands-Bro kommun har hållbarhetsmål. Exempelvis att 2% fler ska cykla 2025. Hållbart är 
att åka kollektivt i stället för att ta bil vilket minskar utsläppen av avgaser samt undviker att 
belasta en smal och redan hårt trafikerad väg till Säbyholm. Att uppmuntra folk att ta bil genom 
att anlägga en stor P-plats ute på udden och öppna vägen i allén dit rimmar väl illa med dessa 
mål? Det går en buss i timmen från Bro Station till Säbyholm inkl. en stor parkering vid 
stationen. Det går säkert att få utföraren att lägga en busshållplats när infarten till udden och 
allén. 

Kommentar: 

32.5 Möjligheten att ta sig till badplatsen utan bil ökar om det byggs gång- och cykelväg till 
Säbyholm 

32.6 Dammen  

Udden borde återställas i ursprungligt skick genom att man fyller igen och tar bort dammen som 
ligger mitt i området. Dammen har funnits där i mindre än 10 år och tillkomsten av den är 
märklig. 

Kommentar: 

32.6 En sådan åtgärd behandlas inte i planarbetet. 

32.7 Slutord 



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 1 - Granskningsutlåtande 220513

42(88) 

 
 

Detaljplan för Säbyholm (Säbyholm 5:45, m.fl.), nr 1505  Granskningsutlåtande 

Undertecknad, som bor ute på udden, är närmast boende och enda direkta granne med området 
som ska exploateras. Vi valde vår fastighet tack vare det avskilda läget utan grannar, 
byggförbud runtomkring, rofylldheten samt det tilltalande läget. Den exploatering som nu 
kommer att äga rum på udden riskerar att på flera sätt radikalt ändra på dessa förutsättningar 
såvida man inte på ett tydligt och enkelt sätt markerar uppdelningen/gränsen mellan privat 
område och allmänning. Exempelvis genom att leda de angivna stigarna och gångvägarna till 
badet redan där allén slutar och så långt som möjligt från vår tomtgräns, stänga av vägen som 
går direkt utanför vår tomt och likaså vändplan. Tydliga skyltar.  
Det finns kanske även andra effektiva sätt att avskilja allmänning från privat mark så att man 
undviker att få oönskade besök in på vår tomt? Jag kan ändå se positivt med exploateringen av 
udden i kommunal regi om det sker på ett varsamt sätt med undantag av P-plats och trafik i 
allén samt att åtgärder görs för att tydligt skilja allmänningen från vår fastighet. Det är min 
förhoppning att kommunen visar att man respekterar den privata helgden i planerna med 
exploateringen av udden. Jag är väl bekant med udden efter att ha bott här i snart 25 år och ser 
gärna att jag får möjlighet att fortsätta med. 

Kommentar: 

32.7 Kommunen instämmer i att ambitionen är att badplatsen ska ordnas på ett sådant sätt att det 
inte leder till störningar för det privata boendet på udden. Vilka konkreta åtgärder som krävs 
för detta är en fråga för genomförande- och driftskedet. 
 

33 Fastighetsägare 14         inkom den 20 februari 

33.1 Vi som bor här njuter av närheten till djur och natur och jag ser med förfäran framför mig hur 
det kommer att se ut om de föreslagna ca 170 nya hushållen byggs här. Jag får inte ihop 
logiken kring att man skriver att kultur och naturvärden ska bevaras samtidigt som man 
planerar för ca 170 nya hushåll. Jag är helt med på att området behöver nytillskott av bostäder 
för att skapa förutsättningar för teknisk försörjning, men förklara gärna för mig hur bevarandet 
av kultur och naturvärden kommer kunna bibehållas med det ökade antalet människor och 
framför allt fordon som framöver kommer röra sig i området/parken. Det ökade antalet fordon 
kommer att medföra stora negativa konsekvenser avseende buller och säkerhet i området. 

Kommentar: 

33.1 Se kommentar 29.9  

33.2 Man skriver att områdets relativt stora avstånd från Bro centrum troligen medför ett 
bilberoende för de boende i området och att man ska verka för att utöka turtätheten för 
bussarna för att främja kollektivt åkande. Jag gillar tanken, men det är just precis bara en tanke 
och en önskevärld. Det är ytterst få boende i området idag som nyttjar bussen. Det är inte 
heller realistiskt att tänka att boende här framöver i någon större utsträckning kommer sätta sig 
på bussen med sin veckohandling från mataffären, åka till hockeyn och fotbollen eller helt 
plötsligen börja pendla till jobbet utan att ta bilen.  
Jag ser inte heller att områdets vägar eller kommande plan är dimensionerat för den ökade 
trafiken. Det är redan idag svårt med framkomlighet så fort det uppstår ett möte. Mötesfickor i 
all ära, men är inte det i sig bara ett tecken på att man försöker klämma in mer 
bostäder/boende än vad området kan svälja. 
De flesta som bor här idag har minst 1 bil/hushåll, många har 2 bilar. Med den nya planen så 
skulle vi bli ca 230 hushåll och parkering för minst lika många bilar. Jag tittar intresserat på 
planbeskrivningen och undrar stilla vars dessa bilar ska stå? Bilar står redan idag halvt ute på 
bilvägen eller gräsmattor om man får besök. Jag föreslår följande: 

1. Tydligare plan för parkering mellan husen så att minst 2 bilar får plats. 

2. Nordligaste delen av trädgårdskvarteret - bebyggelsen begränsas till just tvåvåningshus, EJ 
tvåvåningshus "där högre takvinkel möjliggör bostäder i vindsplanet", vilket skulle betyda att 
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husen i praktiken blir trevåningshus. Citat från planbeskrivning: "Den föreslagna nya 
bebyggelsen underordnar sig med sina moderata byggnadshöjder i högst två våningar och med 
visst respektavstånd till de äldre elevhemmen" 
 
3. Att man håller sig till att bygga maximalt ca 90 nya bostäder. Jag tror att en mer återhållsam 
exploatering även tilltalar kommande köpare av bostäder i området och bidrar till att värdet på 
de befintliga bibehålls. De farhågor jag tar upp kommer förmodligen framtida köpare att ha. 

Kommentar: 

33.2 Parkeringen är förtydligad i illustrationsplanen och stämmer i huvudsak överens med det som 
föreslås. Flerbostadshusen har inte möjlighet att inreda vind. Antalet möjliga nya bostäder 
har sänkts till 140. 
 

34 Fastighetsägare 15          inkom den 20 februari 

34.1 Vi är boende i Säbyholm sedan sommaren 2019. Vi var medvetna om de planerade 90 
bostäderna när vi köpte och hade ALDRIG bosatt oss och bildat familj här ute om det skulle 
byggas 170 stycken. Det kommer urholka priserna på redan befintliga bostäder samt 
kommande då marknaden inte är tillräckligt stor. Det är förfärligt att ni har som avsikt att 
första hela området med fler bostäder än planerat, arkitektur som inte passar in med befintlig 
miljö och fullkomligt skiter i natur och djurliv. 

Kommentar: 

34.1 Se kommentar 25.1 m.fl. 
 

35 Fastighetsägare 16         inkom den 20 februari 

35.1 Hur kan antalet hushåll ha ökat från 90 stycken till 170 stycken sen förslaget presenterades 
2018? Jag förstår att det ska byggas och är inte emot det i sig men att öka från 90 hushåll till 
170 är horribelt! Den fina lantliga, lugna miljön kommer försvinna med en ökning av så 
många människor och bilar. Denna ökning kommer bidra till ett stort ökat antal bilar som 
kommer köra i området. Det kommer påverka vägar, ljudmiljö, luft, framkomlighet och helt ta 
bort den lugna ”bykänsla” som råder. Säbyholm är klassat som ”en tyst miljö”. Detta kommer 
förändras med den stora ökning hushåll i området. Varför vill man bygga bort de tysta miljöer 
som fortfarande finns kvar i Stockholmsområdet? 

Kommentar: 

35.1 Se kommentar 27.5 m.fl. 

35.2 De utritade parkeringsplatserna kommer inte räcka till då man inte kan räkna med att de 
mindre hushållen endast har en bil. I de befintliga hushåll som nu finns i området så har ofta 
även de mindre hushållen två bilar för man behöver kunna ta sig till olika jobb. De bilarna 
som inte får plats på anvisade parkeringar kommer parkeras längs vägarna och förhindra 
framkomlighet. Det kommer också bli väldigt trångt. 
Det fina för barnen, som bor i Säbyholm, med att kunna röra sig fritt och leka kommer 
försvinna med så mycket biltrafik som kommer tillkomma. Varför vill man bygga bort en så 
unik miljö som Säbyholm har och som fortfarande finns i Stockholmsområdet? 

Kommentar: 

35.2 I och med att gång- och cykelväg planeras har behovet av bilar minskats. För området som 
helhet är parkeringstalet 1 plats per lägenhet, 1,5 per radhusenhet och 2 per villa/parhus. 

35.3 Höjden på husen är för hög. Man säger tvåvåningshus med en möjlighet att inreda en 
vindsvåning, vilket i praktiken innebär 3 våningar. Det är för högt. Det finns heller ingen 
information om hur höga i meter som husen får vara. Det borde finnas en maxgräns där. 
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Tidigare har man sagt att de nybyggda husen ska underordna sig de befintliga. Så kommer det 
inte bli med denna hushöjd. 

Kommentar. 

35.3 Bestämmelse om högsta nockhöjd är införd. 

35.4 Arkitekturen på husen passar inte alls in i den befintliga miljön. Bullerbykänslan som finns 
här kommer försvinna och det kommer se ut som vilket nybyggt område som helst. Den 
öppna, luftiga känslan i Säbyholm kommer försvinna när man placerar husen som man gör. 
Tätt, tätt. Man bygger inte alls så att det ska smälta in i miljön som är. 

Kommentar:  

35.4 Se kommentar 29.9 m.fl. 

35.5 Hela Rösaringvägen kommer bli hårt belastad med alla dessa nya bilar som minst två gånger 
per dag ska köra där. Ibland flera gånger per dag då barn ska skjutsas till olika aktiviteter. 
Vägen är smal och redan nu är det svårt att möta stora och tyngre lastbilar. 

Kommentar:  

35.5 Gång- och cykelväg lyfts in i exploateringsavtalet. 

35.6 Allén ner till badplatsen är biotopskyddad. Det går inte för två bilar att mötas där. Ser på 
kartan att man har ritat ut mötesplatser. Hur är det tänkt att lösas då allén är biotopskyddad? 
Inga träd får tas ned. Hur ska en ambulans kunna ta sig ner i allén om det t.ex. kommer en 
mötande bil? Vägen tål dessutom inte så mycket motortrafik då den är anlagd direkt på leran 
under och är väldigt sank på våren, när det regnar samt när vattenståndet i Mälaren är högt. 
Angående badplatsen så finns det finns både rödlistade samt fridlysta växt- och djurarter på 
udden. Att bygga parkering där samt en småbåtshamn kommer påverka detta. Dessutom så 
kommer bilar ställa sig längs vägen när parkeringen vid badplatsen blir full, vilket ytterligare 
kommer blockera framkomlighet. Men även förstöra naturvärden. Se hur det ser ut vid andra 
kommunala badplatser. 

Kommentar: 

35.6 Se kommentar 27.6 m.fl. 

35.7 Bygg inte sönder Säbyholm, denna pärla som fortfarande finns kvar! När det väl är byggt kan 
det inte bli ogjort och är för sent. Bevara den unika kulturmiljö som Säbyholm är och med 
dess historia från Magna Sunnerdahls tid. 
Vi boende i Säbyholm men även boende i närområdet är oroade över denna ökning av 
bostäder som tillkommit efter 2018. Återgå till ursprungsplanen med 90 bostäder. Bygg så det 
passar in i kulturmiljön och framför allt bygg varsamt! Värna om natur och djurliv samt 
kulturmiljön! 
 

36 Fastighetsägare 17          inkom den 20 februari 

36.1 Dedikerad yta för förskoleverksamhet: I ”Hus A” inom markerat område för kommersiella 
fastigheter planeras förskoleverksamhet med utrymme för 80 barn, se Figur 1. I planförslaget 
saknas en dedikerad utomhusyta avsedd till förskoleverksamhet. I plan- och bygglagen (BFS 
2015:1 FRI 1) ställs det krav på att det ska finnas tillgång till tillräcklig stor yta lämplig för lek 
och utevistelse i relation till verksamheten. En sådan yta bör därför definieras i planförslaget. 
Utomhusmiljön i Säbyholm är av stor vikt för den befintliga förskolans verksamhet. Då 
bostadsbebyggelsen i Säbyholm ska öka enligt detaljplan kommer flera av de platser som 
förskolan bedriver utomhusverksamhet på idag att bebyggas med bostäder. Därmed blir det av 
än större vikt att en utomhusyta för förskoleverksamhet planläggs. 
En friyta avsedd för förskola bör enligt Boverkets allmänna råd (Boverkets allmänna råd 
(2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande 
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verksamhet, FRI) placeras i direkt anslutning eller nära inomhuslokalerna så att elever 
självständigt ska kunna ta sig från byggnadsverket till friytan. Vi föreslår därför att en inhägnad 
utomhusgård anläggs i direkt anslutning till förskolans nya lokaler i ”Hus A”. Se markeringar B 
och C i Figur 2. Detta för att barnen fortsatt ska kunna vistas utomhus spontant utan inplanerade 
utflykter. Under vissa tider av dagen eller vid personalbrist kan det emellanåt vara praktiskt 
ogenomförbart att vistas utanför inhägnat område. Att lämna förskolans lokaler med de yngsta 
barngrupperna kräver mer personalresurser varför denna typ av lekyta blir extra viktig för dem. 
Tidigare lättillgängliga utomhusmiljöer för lek kommer i och med ny bebyggelse att försvinna 
och kvarvarande äppellundar kan ej anses lämpliga som daglig lekyta för 80 förskolebarn. 
Den föreslagna ytan (se B och C i Figur 2) är idag inte utformade för förskoleverksamhet. Ytan 
bör anpassas och anläggas för att möta Boverkets allmänna råd kring utformning, ändamålsenlig 
verksamhet, tillgänglighet, säkerhet, sol-och skuggförhållanden, ljud- och luftkvalitet samt 
långsiktighet (Boverkets allmänna råd (2015:1) ). Den föreslagna ytan är också begränsad i sin 
storlek på grund av omkringliggande bebyggelse. Dagens förskolegård (se A i figur 2) är avsedd 
för 24 elever. Om motsvarande yta per barn ska bibehållas ryms endast ca 60 elever på den 
föreslagna ytan. 

Kommentar: 

36.1 Någon särskild avgränsning av utemiljön för förskolan görs inte i planen. En sådan lösning 
kan ordnas mellan förskolan och den kommande gemensamhetsanläggningen. 

36.2 Totalt antal bostäder och trafikpåverkan: Trots flera genomläsningar av tillgänglig 
dokumentation är det inte helt tydligt hur många bostäder som tillkommit i och med de senaste 
ändringarna. Tidigare versioner har nämnt 90 nybyggda bostäder som i kombination med de 
55-60 bostäder som redan inrymts i existerande bebyggelse ger totalt 145-150 bostäder. 
Senaste upplagan (Säbyholm Planbeskrivning Granskning 211013 rev 220120.pdf) fastställer: 
”Detaljplanen beräknas möjliggöra cirka 170 bostäder” men lämnar utrymme för tolkning om 
det avser totalt (inklusive de 55 i äldre byggnader) eller tillkommande byggnation.. 
Det senare skulle innebära en orimlig ökning och underskrifter har samlats in bland boende för 
att bestrida en sådan nivå. MKB har tolkat enligt det senare och får därmed trafikökningen 
1000 fordonsrörelser per dygn (MKB M20126 (M1500021) 2016-02-08, rev 2021-10-13) i 
stället för de tidigare 600 (MKB M1500021, 2016-02-08, rev 2018-11-21). Det ger totalt över 
1200 fordonsrörelser per dygn.. 
Planbeskrivningen (Säbyholm Planbeskrivning Granskning 211013 rev 220120.pdf) har inte 
tolkat enligt det senare utan vidhåller att den totala trafiken blir 800 fordonsrörelser per dygn: 
”Trafiken totalt från det fullt utbyggda området uppskattas till 800 bilar/dygn.”. Om det är det 
senare som stämmer är alltså det övergripande planbeskrivningsdokumentet felaktigt på ett 
vilseledande sätt. Styckena ”Nuläge” och ”Förslag” under ”Gatunät, parkering, 
varumottagning, utfarter” i planbeskrivningen beskriver redan denna lägre nivå som 
problematisk. I tillägg kan nämnas att väg ”typ A” är upp till 5,5 meter bred och ansluter 
till/matas från den 3,8 meter breda Rösaringvägen vilket vidare belyser att trafikflöden och 
behov av vägar inte verkar genomarbetat. Vidare är det idag dubbelt så många som 25 tunga 
fordonsrörelser per dygn enbart från busstrafik med tillkommande transporter till företag och 
privatpersoner. En uppdatering och genomarbetning av tänkt trafiksituation behövs. 

Kommentar: 

36.2 Antalet bostäder som anges gäller tillkommande bebyggelse. Antalet är sänkt till 140 nya 
bostäder. Även med ett ökat antal bostäder bedöms slutsatserna i trafikutredningen vara 
giltiga. 

36.3 Gång och cykelväg har exkluderats ur detaljplanen baserat på den lägre siffran bostäder och 
behöver bedömas på nytt med rätt underlag samt mer utförligt än nuvarande text: ”Antalet 
tillkommande bostäder bedöms vara för litet för att det ska kunna bära en satsning på gång- 
och cykelväg”. 
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Kommentar: 

36.3 En gång- och cykelväg föreslås nu längs Rösaringsvägen och är behandlad i 
exploateringsavtalet. 

36.4 Ny pumpstation för spillvatten med bräddavlopp: Bräddavlopp nämns ej i MKB. 
Smittspridning, nedskräpning, förorening av vattentäkter och övergödning finns bland riskerna 
och antalet personekvivalenter i ledningsnätet är avgörande för framtida åtgärd enligt föreskrift 
nedan från Naturvårdsverket. Enligt planbeskrivningen (Säbyholm Planbeskrivning Granskning 
211013 rev 220120.pdf), som är beräknad på 60 + 90 bostäder, är antalet boende tänkt att nå 
gränsvärdet för SNFS1990-14s krav på aktiv planering av kontroller och mätning vid 
bräddavlopp: ”Området planeras fullt utbyggt inrymma cirka 450 boende och cirka 50 
verksamma.” Mer mätning krävs också för kontroll på framtida nivåer enligt bland annat 
rapporten nedan. Tilläggas kan att ”Utredning samråd VA-plan Säbyholm nr 1505.pdf” ej 
uppdaterats sedan 2015-09-14. 

Kommentar: 

36.4 Området föreslås anslutas till det kommunala VA-nätet. 

36.5 Fruktträd: Fruktodlingarna på Säbyholm är en betydande del av både dess bykänsla och 
kulturella arv. Beståndet har varit i förfall många år då uppemot fem gamla träd faller per år 
samtidigt som föryngringen av beståndet genom nyplantering är obefintlig. I kombination med 
den stora åverkan som planeras i och med detaljplanens genomförande är behovet av 
inplanerade ytor för ersättningsplantering akut om ovan nämnda värden ska bibehållas. Vidare 
kan beståndet samtidigt dokumenteras tydligare för att ytterligare belysa det kulturella värdet i 
antalet äppelsorter, placering, ålder m.m. 

Kommentar: 

36.5 Ett förslag på hur grönytorna i området planeras visas i den uppdaterade illustrationsplanen. 
Nyplantering av fruktträd är möjliga i de delar av planen som benämns Park. 

36.6 Länsstyrelsens yttrande om huvudmannaskap I dokument ”211013 Samrådsredogörelse 
Säbyholm nr 1505 WEBB m LST.pdf” och länsstyrelsens yttrande 1.12 om huvudmannaskap 
besvaras länsstyrelsens ståndpunkt med följande kommentar: ”En motivering till det enskilda 
huvudmannaskapet har utvecklats i planbeskrivningen. Badplatsen föreslås i 
granskningshandling få kommunalt huvudmannaskap. ”Följande text avses i 
planbeskrivningen (Säbyholm Planbeskrivning Granskning 211013 rev 220120.pdf): 
”Områdets karaktär är sådant att det är en gemensam angeläget för alla att omgivningarna 
sköts. För att bibehålla den speciella karaktär som finns på kulturmiljön i området bedöms det 
motiverat att en gemensamhetsanläggning står för drift och underhåll.” Länsstyrelsen 
efterfrågar ”särskilda skäl”, att det ”tydligt framgå vilka avvägningar som gjorts gällande 
huvudmannaskapet samt vad huvudmannaskapet innebär för dem som blir berörda” och får 
som enda svar att ”områdets karaktär är sådant” samt ”för att bibehålla den speciella karaktär”. 
Motiveringen i planbeskrivningen besvarar inte Länsstyrelsens yttrande och särskilda skäl för 
avsteg från kommunalt huvudmannaskap saknas därmed. Liknande resonemang bör även 
appliceras på t.ex. avlämningspunkt för VA. Drift och underhåll av VA ledningsnät har föga 
att göra med ”områdets karaktär”. 

Kommentar: 

36.6 Kommunen har i FÖP Landsbygden tagit ställning till att gator utanför tätorten inte behöver 
hålla samma standard som i tätorten. Därmed har man också tagit ställning till att 
normalfallet utanför tätorten är att det inte är kommunen som ska vara huvudman för gator. 
Den motivering som citeras handlar om varför det är en gemensamhetsanläggning som ska ta 
ansvar för hela områdets skötsel, något som är lämpligt med hänsyn till områdets karaktär.  

36.7 Grönytor 
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Enligt planförslaget och samrådsredogörelsen ska de grönytor som tas i anspråk av bebyggelse 
ersättas. Dessa ytor är ej specificerade i planförslaget och inte heller markerade i 
illustrationsplanen. För att säkerställa att dessa ytor också faktiskt anläggs bör de inkluderas i 
dessa. Vi föreslår även att planförslaget ska inkludera exempelvis lekpark och grillplats då detta 
normalt anläggs i samband med att nya bostadsområden etableras. Detta skulle också skapa stort 
mervärde för boende i området. 

Kommentar: 

36.7 De grönytor som försvinner och som i dagsläget har en specifik användning (t.ex. bollplanen) 
ersätts i andra delar av området. Hur detta ska ordnas visas i den uppdaterade 
illustrationsplanen. Där illustreras även hur lekplatser, utegym och övriga vistelseytor är 
tänkta att ordnas. 

36.8 Sammanfattning: Generellt behöver dokumentationen ses över och uppdateras med 
förtydliganden. Rubrikerna ovan bör hanteras men även en sammanställning av alla de löften 
som framförs på spridda ställen. Exempel på löften ur planbeskrivning och 
samrådsredogörelse: 

• Strandskyddsdispens kommer att sökas 

• Vid planering kommer att ställas stora krav på att tillkommande bebyggelse tar vara på och 
passar in i den mycket speciella karaktär som platsen har idag 

• Båtplatser, badplats, odlingsmöjligheter 

• Nuvarande elevhemsbyggnader kommer fortsätta dominera i miljön 

• Frånluftsvärmepumpar i nya hus 

• Kommunalt VA 

• Fastighetsregleringar för fler parkeringar – hur kommer de placeras utformas? 

• Utrymmen för tekniska anläggningar kommer upplåtas – i vilken utsträckning och med vilken 

påverkan på boende? 

• Befintlig bebyggelse kommer att skyddas med rivningsförbud 

Kommentar: 

36.8 De punkter som nämns ovan finns på olika sätt behandlade i plankartan och är beskrivna i 
planbeskrivningen. Vad gäller värmesystem är det en teknisk lösning som inte regleras i 
planarbetet. 
 

37 Fastighetsägare 18         inkom den 20 februari 

37.1 Jag ställer mig försiktigt positiv till en varsam förtätning i området Säbyholm. Jag anser dock 
att omfattningen på den föreslagna planen riskerar att förstöra de unika värdena i området. 
Den tidigare planen med 90 bostäder är mer rimlig för bevarandet av de kulturvärden och 
atmosfären som råder i området. Färre hus med mer parkyta emellan skulle bättre tjäna 
områdets uttryck. 

Kommentar: 

37.1 Antalet bostäder har minskats till antagandeskedet. Antalet byggnader är i huvudsak 
detsamma som i samrådsskedet. 

37.2 Trafiksituationen i och till området att försämras kraftigt på grund av det planerade antalet 
hushåll. Säbyholm är ett område där bilen är en nödvändighet. Avståndet till Bro är så pass 
stort att kollektivtrafik inte blir ett realistiskt alternativ för de barnfamiljer som man ämnar 
locka till området. Ökad kollektivtrafik kan gynna skolbarn, men inte barnfamiljer som ska 
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storhandla eller skjutsa barn på aktiviteter. Området klassas i Regional Utvecklingsplan För 
Stockholmsregionen (RUFS) som 1 av 10 tysta områden i Region Stockholm, den ökade 
trafiken kommer att gå emot de mål som ställs i RUFS gällande varsam utveckling i dylikt 
klassade områden. Helt ovidkommande målen i RUFS måste jag framföra min åsikt att 
tystnaden i området är värd att skydda och bevara. Många av oss som bor på halvön har aktivt 
valt bort tät bebyggelse och trafik till förmån för vindsus och fågelsång.  

Kommentar: 

37.2 Se kommentar 27.5 m.fl. 

37.3 Vägen till området från Tegelhagen är inte anpassad för en ökad mängd trafik och så vitt jag 
förstår efter kontakt med Trafikverket finns inga planer på att bredda vägen i närtid. Sträckan 
saknar helt gång och cykelväg, samt är för smal för att obehindrat klara av trafikmöten. 

Kommentar: 

37.3 Se kommentar 4.1 m.fl. 

37.4 Parkmiljön kommer att urvattnas när fruktträd ersätts av bostäder. Säbyholms unika miljö med 
ett stort antal olika äppelsorter, päronträd, körsbärsträd och ett stort antal kulturväxter är värda 
att bevara, precis som det står i kommunens Karaktärsprogram för Säbyholm från 2015: 
”Trädgårdarna hyser ett betydande antal av gamla äppelträd och andra fruktträd, många med 
grova stammar och naturliga hål, värdefulla för fåglar och andra djur.” ”Områdets träd spelar 
en mycket stor roll för naturvärdena på platsen och bör inte tas ned utan mycket goda skäl.” 
Jag önskar därför en noggrann utredning för varje fruktträd som fälls till förmån till 
bebyggelse. Säbyholms karaktär är starkt förknippad med de stora fruktträdgårdarna att ta ner 
delar av dem och knapphändigt ersätta dem med enstaka träd på privat mark kopplad till den 
nya bebyggelsen kommer inte att mildra det våld som förs på områdets kulturmiljö och själ. 
De nordligaste husen i Bygatan kommer göra åverkan på den enkelradiga fruktträds allén som 
bör omfattas av biotopskyddet. Jag föreslår att detaljplanen justeras så att allén skyddas. 

Kommentar: 

37.4 Största delen av de odlingar som finns i området kommer att bevaras och ett stort antal träd 
skyddas från fällning i detaljplanen. Se även kommentar 29.9. 

37.5 I den tidigare planen från 2014 var siktlinjerna tydligt utmarkerade och hänsyn togs till 
existerande bebyggelse. Jag ser inte att sådan hänsyn tas i den nuvarande planen, specifikt ser 
jag att boende i Lillstugan (Magna Sunnerdahls Väg 21) kommer få sin sjöutsikt skymd av en 
eller flera fastigheter i Lantliv samt parkvillan som planeras i anslutning till Lantliv. Förlusten 
av sjöutsikt kan kraftigt påverka värdet på bostäderna i Lillstugan. Jag yrkar på att man i första 
hand glesar ut bebyggelsen och i andra hand tar särskild hänsyn till siktlinjerna när man 
planerar husens placering och våningsantal (högst 1 plan). 

Kommentar: 

37.5 Lägena för den nya bebyggelsen har inte ändrats. 

37.6 Boende i Boda (Magna Sunnerdahls Väg 10) kommer kraftigt störas av infarten till den 
planerade parkvillan i dess närhet, den nämnda infarten ligger precis vid den 
mittenlägenhetens entré vilket ger en livsfarlig trafiksituation med ökad trafik och lekande 
barn. Två av lägenheterna har sina sovrum mot vägen och kan störas av ökad trafik. I övrigt är 
antalet parkeringsplatser på den allmänna parkeringen mellan Boda och Lillstugan kraftigt 
överskattade i planen och räcker inte till boende i båda fastigheterna, vilket gör att förlusten av 
parkeringsplatserna utanför Boda måste ersättas annorstädes. En flytt av infarten skulle vara 
att föredra. 

Kommentar: 
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37.6 Läget på vägen vid Boda är det befintliga. Gatan har breddats i plankartan så att 
anpassningar är möjliga att göra. 

37.7 Den biotopsskyddade allén som leder ned till områdets badplats är för det första längre än vad 
som anges i planen, den löper hela vägen ned till vägen mot bryggan i öster på udden. -Och för 
det andra är den för tät för att kunna bygga mötesfickor på utan att bryta mot biotopskyddet. Jag 
föreslår att snarare än att kommunen möjliggör för mer biltrafik med mer parkeringsplatser, 
placerar en busshållplats vid bilvägen som skär igenom allén. Allén är överhuvudtaget inte 
lämplig för biltrafik, på udden finns en mängd rödlistade arter varför onödig påverkan 
undanbedes. Jag skulle föredra att Gemensamhetsanläggningen tog över huvudmannaskapet för 
badplatsen så att boende i området kunde planera dess utformning själva, för en mer levande 
badplats. Jag ställer mig i övrigt positiv till ett utvecklande av badplatsen med båtbrygga, 
omklädningshytt, bastu och dass/WC. 

Kommentar: 

37.7 Se kommentar 27.6 
 

38 Fastighetsägare 19         inkom den 20 februari 

38.1 Jag reagerar starkt mot det senaste planförslaget rörande Säbyholm. Framför allt på grund av 
det stora antalet bostäder som planeras, 170 till skillnad mot de 90 bostäder som tidigare varit 
aktuellt. Jag ställer mig dock försiktigt positiv till en varsam förtätning i området. Både 
gällande antal nya bostäder samt hur och var de kommer byggas. Omfattningen på den nu 
föreslagna planen riskerar att förstöra de unika kultur- och naturvärden som finns i området. 
Den tidigare planen med 90 bostäder är mer rimlig för bevarandet av de kulturvärden och den 
lugna atmosfären som råder i området, som i Regional Utvecklingsplan För 
Stockholmsregionen (RUFS) klassas som 1 av 10 tysta områden i Region Stockholm. Det är 
för mig svårt att förstå hur man kan vilja bygga bort något så unikt och eftersträvansvärt. 
Många, för att inte säga alla, som valt att bosätta sig i Säbyholm eller andra delar av Smidö-
halvön har aktivt valt bort tät bebyggelse, trafik och all möjlig service runt hörnet, till förmån 
för lugnet, tystnaden, avskildheten, vindens sus och fågelsång.  

Kommentar: 

38.1 Antalet bostäder har minskats till 140. Se även kommentar 29.9 m.fl. 

38.2 Den ökade trafiken kommer att gå emot de mål som ställs i RUFS gällande varsam utveckling 
i tysta områden. Antalet trafikrörelser kommer drastiskt öka på grund av det planerade antalet 
hushåll. Säbyholm är ett område där bilen är en nödvändighet. Även om kollektivtrafiken 
byggs ut med tätare turer kommer majoriteten av de boende ta bilen, inte bara till jobbet men 
även för handling, skjuts av barn till diverse aktiviteter och annat. Även med utbyggd 
kollektivtrafik är avstånden stora och det blir många byten och lång restid, så bilen är och 
kommer fortsätta vara en nödvändighet. De ca 250 bilarna som väntas tillkomma i området 
kommer bidra till både trängsel och avgasutsläpp, vilket inte överensstämmer med 
kommunens hållbarhetsplan.  

Kommentar: 

38.2 Se kommentar 27.5 m.fl. 

38.3 Bortsett påverkan på tysta miljöer är vägen till Säbyholm från Tegelhagen (och även genom 
Tegelhagen) inte anpassad för en ökad mängd trafik då den är smal och slingrig, vilket skapar 
problem vid trafikmöten. Vägen går genom lantbruksbygd och naturliga inslag förutom 
biltrafik är bland annat traktorer och hästekipage. Dessutom rör sig många cyklister och 
gångtrafikanter längs vägen då alternativ väg saknas. Avståndet till Bro lämpar sig väl för 
cyklister, och om människor lämnar bilen hemma och i stället väljer att cykla borde 
kommunen möjliggöra detta. En bättre bilväg samt gång- och cykelväg vore lämpligt att 
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anlägga innan antalet bostäder drastiskt ökar. Efter kontakt med Trafikverket framgår att just 
denna väg ut till Säbyholm inte är prioriterad. Den uppfattningen verkade inte Upplands-Bros 
kommun ha vid det digitala mötet med de boende i januari. Jag anser att kommunen och 
Trafikverket måste ha en dialog och samordnad syn på detta innan exploateringen av 
Säbyholm kan bli aktuell.  

Kommentar: 

38.3 Se kommentar 4.1 m.fl. 

38.4 Parkmiljön, som är en stor del av den gamla lantbruksskolans karaktär, riskerar att reduceras 
när fruktträd ersätts med bostäder. I äppellunden nedanför husen Lillstugan och Skogsbo 
kommer ca 42 fruktträd behöva avverkas för att ge plats till de nordligaste byggnaderna i 
Lantliv. Säbyholms unika miljö med hundra olika äppelsorter, men även päronträd, 
körsbärsträd och ett stort antal andra kulturväxter är värd att bevara, precis som det står i det 
karaktärsprogram för Säbyholm från 2015, som tagits fram av exploatören tillsammans med 
Upplands-Bros kommun: ”Trädgårdarna hyser ett betydande antal av gamla äppelträd och 
andra fruktträd, många med grova stammar och naturliga hål, värdefulla för fåglar och andra 
djur.” Man skriver även att ”Områdets träd spelar en mycket stor roll för naturvärdena på 
platsen och bör inte tas ned utan mycket goda skäl.” Jag kräver därför en noggrann utredning 
för varje fruktträd eller andra betydande träd som fälls till förmån för bebyggelse. Även om 
nya fruktträd planteras vid varje ny byggnad kommer parkkaraktären, som är oerhört viktig ur 
kulturmiljöaspekt, att gå förlorad. Enligt detaljplanen verkar inte hänsyn tas till områdets 
många fruktträdsallér. Även enkelradiga alléer omfattas av biotopskyddet.  

Kommentar: 

38.4 Ett stort antal träd är inmätta och skyddade i plankartan. Större delen av äppellunden 
bevaras. Se även kommentar 24.6 m.fl. 

38.5 I den tidigare planen var siktlinjerna tydligt markerade och hänsyn togs till existerande 
bebyggelse vid planering av ny, men jag ser inte några siktlinjer markerade i den nuvarande 
planen. Specifikt ser jag en förändring av ny bebyggelse precis i siktlinjen för de boende i 
Lillstugan (Magna Sunnerdahls Väg 21). Dels har huset som planeras i den nuvarande 
äppellunden utökats till fyra hushåll och därför upptar utrymme i siktlinjen, dels kommer den 
parkvilla som planeras i Lantliv att ligga precis i siktlinjen och skymma sjöutsikten för de 
boende, beroende på hur högt huset blir. Reducerad sjöutsikt kan påverka bostadspriserna till 
det negativa. Min bestämda åsikt är att man i första hand glesar ut bebyggelsen och i andra 
hand tar särskild hänsyn till siktlinjerna när man planerar husens placering och våningsantal.  

Kommentar: 

38.5 Se kommentar 24.3 m.fl. 

38.6 Boende i huset Boda (Magna Sunnerdahls Väg 10) kommer, om planen verkställs, kraftigt 
störas av den planerade parkvillan i dess närhet, då infarten ligger precis vid 
mittenlägenhetens entré vilket ger en livsfarlig trafiksituation med ökad trafik och barn eller 
djur vid entrén. Två av lägenheterna har sina sovrum mot vägen och kommer definitivt störas 
av ökad trafik. Av respekt för de boende i Boda som skulle få en infart till den nya parkvillan 
endast 1 meter från husgrunden borde infarten flyttas. Husets fasad och grund riskeras att 
skadas av den ökade trafiken.  

Kommentar: 

38.6 Se kommentar 24.2 m.fl. 

38.7 Jag motsätter mig det faktum att områdets badplats ska övertas av kommunen. Det bästa vore 
att den bibehölls i de boendes omsorg. Det bekymrar mig att alla träd i allén till badplatsen 
inte har markerats på detaljplanen, då allén fortsätter ända ner till den planerade 
parkeringsplatsen. Då alléer är biotopskyddade kan man inte göra för stora ingrepp som 
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riskerar att påverka trädens rötter och därför torde de mötesfickor som är markerade i 
detaljplanen vara omöjliga att anlägga. Allén är helt enkelt inte lämpad för biltrafik med 
anledning av biotopskyddet men även p g a de rödlistade och fridlysta växt- och djurarterna i 
området. Om badplatsen tvunget ska skötas i kommunal regi, anser jag att man bäst når den 
via buss (kanske en ny busshållplats nära allén), cykel eller till fots. Kanske även sjövägen 
med båt. Jag ställer mig positiv till en utveckling av badplatsen med t ex båtbrygga, hopptorn, 
omklädningsrum, dass och bastu.  

Kommentar: 

38.7 Se kommentar 27.6 

38.8 Sammanfattningsvis är det viktigaste att ha i åtanke vid förtätningen, att byggandet sker varsamt 
och med stor hänsyn till de existerande natur- och kulturvärdena. Den lantliga och lugna 
atmosfären i området bör bevaras genom att låta den nya bebyggelsen underordna sig den äldre; 
fysiskt såväl som estetiskt. Detta genom att de anspelar på, eller efterliknar, den äldre stil som 
genomsyrar de befintliga 100-åriga byggnaderna, samt att de begränsas i höjd till som högst 2 
plan (utan inredningsbar vind, vilket i praktiken ger 3-våningsus) och placeras med särskild 
hänsyn till den öppna parkmiljön. Snälla, bevara Säbyholms unika miljö! Förtäta med stor 
omsorg och varsamhet. 
 

39 Fastighetsägare 20         inkom den 20 februari 

39.1 Se yttrande 25 
 

40 Fastighetsägare 21         inkom den 20 februari 

40.1 Till berörda politiker, exploatörer och övriga ansvariga i kommunen. Den planerade 
exploateringen av Säbyholm med omnejd är ett oförsvarbart och ogenomtänkt ingrepp på en av 
kommunens mest säregna och unika områden. Det strider mot all respekt för miljö, natur, och 
kommande generationers möjlighet att få ta del av den fantastiska växtlighet som idag frodas i 
Säbyholms Parkområde. 
De över hundra år gamla äppelträden i parken och äppellundarna är planterade med omsorg och 
med väl avvägda sorter, allt för att passa den naturliga pollineringen. Äppelträd behöver andra 
äppelsorter i närheten för att kunna bli pollinerade. Själva pollineringen sköter bin, humlor och 
andra insekter men man måste vara vaksam på att rätt träd finns inom räckhåll för dessa 
flygande trädgårdsmästare. Åkerö behöver t.ex. James Grieve och Oranie för att bära frukt. 
Aroma behöver t.ex. Cox Orange för att bära frukt. Charlamovsky behöver t.ex. Oranie och 
Transparant Blance. o.s.v.  
Tittar man på detaljplanen över Säbyholm ser man ganska snabbt att detta biologiska samspel 
sätts ur spel när så många fruktträd ska jämnas med marken, vilket är helt oacceptabelt. Den 
biologiska mångfald som finns i Säbyholm tillhör en av Sveriges mest värderbara. Träd, buskar, 
fridlysta arter, fjärilar, flugor, humlor och skalbaggar. Ekonomisk vinning får aldrig gå före 
naturens egen konstutställning eller möjlighet till fortplantning oavsett det gäller arter eller djur. 

Kommentar: 

40.1 Se kommentar 29.9 m.fl. 

40.2 2016 hade kommunen gett ett medgivande till att bygga 60 bostäder runt Säbyholm, men man 
var noga med att poängtera att själva parken runt skolan och de gamla elevhemmen skulle hållas 
orörda. Dock fanns ett fåtal hus inritade på grusplanen nedanför Torpa. Hur har det kunnat bli 
170 hus av dessa 60? 

Kommentar: 

40.2 Något detaljplaneförslag med 60 bostäder har aldrig varit aktuellt. 
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40.3 Det digitala samrådsmötet den 2 februari 2022 

Det digitala samrådsmötet som hölls den 2 februari 2022 utlyst av Samhällsbyggnadskontoret 
var i sig ett bra positivt försök för att informera om exploateringen av Säbyholm. Mötet var 
tänkt att hålla på 1 timme men tidschemat överskreds med råge. Dels för att fler än vad man 
förstått ville lämna sina synpunkter, dels för att tekniken inte var med den kvällen. Det var 
många som ville men aldrig fick lämna alla sina åsikter, eller ställa de frågor man ville. Politiker 
och företrädare för Upplands Bro kommun, Samhällsbyggnadskontoret samt exploatören måste 
bjuda in till ett nytt samrådsmöte i kommunhuset. Det måste ges ett nytt tillfälle att mötas och 
ge den tid som behövs för att alla berörda parter ska kunna få komma till tals i god demokratisk 
anda. Idag finns inte längre några restriktioner som hindrar att ett sådant möte sammankallas. 

Kommentar: 

40.3 Detta granskningsutlåtande tillgängliggörs innan antagande för att möjlighet ska finnas att 
påverka de politiker som ska besluta om detaljplanen. 

40.4 Definition av park enligt NE: 

”En park är en privat eller offentlig anläggning för rekreation, med tillrättalagd natur. I en park 
kan ingå även sjöar, kanaler, skulpturer, paviljonger, trädgårdar, växthus, orangerier eller andra 
byggnadsverk. En offentlig park är öppen för allmänheten och avsett för rekreation och 
förströelse.” Läs Naturvårdsverkets information om Världsmiljödagen 5 juni 2022: Vi vill skapa 
engagemang och medvetenhet om denna viktiga dag och hoppas att så många som möjligt vill 
vara med. Tillsammans kan vi göra stora avtryck – för vår enda jord. Kanske något för 
Upplands-Bro Kommun att ta i beaktande och arbeta med under kommande mandatperiod. 
Tänk efter före - det går aldrig att återskapa denna miljö när man en gång börjat avverka och 
exploatera Säbyholm. 
 

41 Fastighetsägare 22         inkom den 20 februari 

Säbyholm är en unik kulturarvsskatt med sin historia, många av områdets hus är mer än 100-
årig bebyggelse i Nationalromantisk stil. Säbyholm har många värden listade med Riksintresse. 
En stor samling av träd och buskar och natur värd att vårda för eftervärlden och en lärorik miljö 
för lärande för unga och vuxna. En plats att besöka.  
Säbyholm är klassat som ett av Stockholms Läns 10 kvarvarande s.k. 'Tysta områden' med ett 
lugn som är dokumenterat hälsofrämjande i en alltmer stressad omvärld. Att bygga bort 
kvaliteter som denna är att beröva kommande generationer lyxen att få uppleva s.k. Tysta 
områden i en storstadsregion. Det är heller inte förenligt med kommunens hälsoarbete, 
barnperspektiv eller som en kommun som värnar natur och friluftsliv. Att det här nu planeras in 
fler bostäder än vad som har kommunicerats sedan området blev aktuellt för tänkbar 
nybyggnation, är inte acceptabelt. Ställer mig kritisk till förändringar gjorda sedan föregående 
samråd, utan förtydliganden eller uppdatering av tidigare visad modell över planerade bostäder. 
De planritningar som anslagits i Kommunhuset och i Brohuset har så liten text att det inte ens 
gick att tyda, vilket var anmärkningsvärt, vilket jag också har framfört. En uppdaterad version 
av den tidigare visade modellen hade varit på sin plats, för att få en bättre uppfattning om den 
tänkta nya bebyggelse inom området. Dessa nu tänkta 170 bostäder, tidigare 90 bostäder, det 
antal som vi boende tidigare tagit ställning kring, är mest sannolikt mer än vad området tål i 
form av slitage och trafikbelastning och allt vad fler bostäder leder till, utan att området 
förvanskas. 'Tyst område' går förlorat.  
En kraftig bostadsökning och därmed trafikökning, rörelse, aktivitet i området, skrämmer fåglar 
och djur på flykt och det som klassats som ett av de 10 kvarvarande s.k. Tysta områden i 
Stockholms Län går förlorat genom att området exploateras till ett maximum. En större 
varsamhet och eftertanke efterlyses innan det är för sent. Kalkylerad trafikökning för de 
nytillkomna bostäderna tycks inte ha inkluderat de nya köpvanor och leveranser som alltmer 
sker med bud- och hemleverans, liksom andra små och stora transportbilar såsom tex. flyttbilar, 
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hantverks- och servicebilar etc. Siffran för antalet fordon per hushåll och dygn antas vara 
kraftigt underskattad och kommer att inverka menligt på områdets alla företräden och värden. 
Nybyggnation behöver ske med miljö, naturliv, hållbarhet och långsiktighet i fokus, där man 
fortfarande kan känna igen det 'gamla Säbyholm'. Vi har alla denna plats till 'Låns' och bör 
förvalta området därefter, både boende, beslutsfattare och projektörer, så att kommande 
generationer och alla som har intresse, vill besöka eller har koppling till området, fortfarande 
kommer kunna uppleva denna vackra miljö som är unik i sitt slag. Jag önskar se ett Säbyholm 
som behåller sin ’attraktionskraft’, och där samtliga inblandade kommer kunna vara stolta 
framöver över vad som tillfogats området. Att bygga bort det som 'Är' Säbyholms anda, går 
aldrig att göra ogjort. För att bevara Säbyholms 'attraktionskraft', så behöver man omvärdera de 
ingrepp som en så stor exploatering kommer att medföra, som nu presenterats. Att bebygga 
såsom detta vore ett nytt bostadsområde på modernt vis, att bygga likt som på många andra 
platser runtom i kommunen, länet och landet där en ny stadsdel uppförs, är inte förenligt med 
Säbyholm, och inte heller som Magna Sunnerdahl en gång hade vision om och anlade på 1910-
talets början där parken anlades med en luftighet mellan husen och fria siktlinjer. Att 
överexploatera är ett helgerån. I Säbyholm med omnejd finns ett rikt fågel- och djurliv och 
många arter som häckar om våren och lever i skogen och på och omkring Säbyholm. 
Rådjur, hjort och älg har sina vandringsstigar genom byn, Kungsörnens närvaro med bo inte 
långt från tänkt nybyggnation och Kattugglan som hörs om natten, Göken, Hackspetten, och 
många fler arter. Stjärnhimmeln är klar och inte kontaminerad av visuellt buller eller för mycket 
ljussättning vilket gynnar de nattlevande insekterna, fladdermössen och många andra nattaktiva 
arter. Mer bebyggelse ger mer aktivitet och mer ljus och ljud och kommer att menligt inverka på 
den stora artrikedomen. 
Att ta bort mark där befintliga odlingar finns som fruktträd, variation av träd och buskar, många 
exotiska för att ersätta med nybyggnation på sina håll, är inte försvarbart, då vegetation bidrar 
till renare luft, insekts- och djurliv och till områdets karaktär. Likaså att använda del av 
skogsmark och del av åkermark för nybyggnation, i en tid där 'klockan tickar' för att klara 
miljömålen, är anmärkningsvärt då kommunen värnar naturen och marknadsför sig som en 
kommun med stor rikedom av djur- och naturliv, vandringsleder och utflyktsmål för friluftsliv. 
Säbyholm är ett sådant utflyktsmål för många och många kommer på den årliga 
Höstmarknaden, också från andra kommuner för att uppleva Säbyholm. Årligen återkommer 
många tidigare elever för att vistas på Säbyholm och få njuta denna skatt. Det finns idag inga 
hus som har tre våningar på området Säbyholm. Det finns vindsvåningar i de äldre husen men 
dessa hus har inte tillåtits att tillföra större fönster för vindsinredning och får heller inte 
förvanskas utvändigt. Att man i de tänkta tillkommande husen planerar fullgoda stora fönster på 
vind och använda vindsvåning för bostäder blir en skarp konstrast till befintlig bebyggelse och 
dessa byggnader kommer inte att underordna sig de befintliga husen såsom uttryckts tidigare. 
Dessa hus behöver ritas om till att vara i tvåplanshus för att kunna smälta in i befintlig miljö. 
Likaså hur de nya bostäderna placeras, vilket behöver vara anpassat till miljön på Säbyholm och 
inte som i ett modernt bostadsområde. Vilket bjärt skär sig mot befintlig bebyggelse. 
Rösarings Naturreservat med sin ’Processionsväg’ kommer också få en större belastning av 
bilar till och från naturreservatet med fler boenden i området samt från andra delar av 
kommunen också pga. en ökande marknadsföring gällande Kommunens besöksmål och pärlor. 
Rösaringsåsens Naturreservat har haft oerhört många fler besökare under pandemin som ett 
exempel om hur det kan komma att bli permanent framöver och naturen kan på sina håll ses få 
ett större slitage och det har varit ett smärre trafikkaos på pareringen med så många besökare. 
Bilar parkerades längs sidorna på vägen samt så var det kö till och från parkeringen med bilar 
som väntade på att få plats. 
Här spelar ’Trumgräshoppan’ på sensommaren och är fridlyst. Det är sannolikt så att området i 
Naturreservatet kommer bli mycket mer besökt, vilket i sig är positivt, men en hård 
marknadsföring av Naturreservatet är inte tillrådligt, då området är förhållandevis litet jämfört 
med andra större naturreservat inom länet. Detta för att inte störa Trumgräshoppan, inte försvåra 
trafikläget med många bilar som skall mötas på den smala grusvägen, för att undvika kaos på 
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parkeringen och för att ta hänsyn till den hästgård som ligger precis intill vägen på vägen mot 
Naturreservatet från Låssa kyrka. De som söker historiska platser och naturskön miljö kommer 
att finna dessa utan större marknadsföring. Rösaringsåsens Naturreservats område är inte så 
stort och vägen dit inte tilltagen för mycket trafik, varför viss försiktighet behövs för att inte 
överbelasta vägen till naturreservatet och parkeringen.  
Avhängigt av de nya bostäder som byggs på Säbyholm tillsammans med marknadsföring för 
Rösaringsåsens Naturreservat kommer göra att antalet besökare och antalet bilar kommer öka på 
Rösaringsvägen något kopiöst. 
Låssa Kyrka ligger vackert beläget och kan komma att bli berörd av den ökade trafiken i 
området och eventuellt få bekymmer med framkomlighet och parkering vid Låssa Kyrka tex. 
vid högtider, dop, begravning och bröllop. Området Säbyholm bör inte byggas ut i större 
utsträckning än att Trafiksituationen kommer vara hanterbar och att inte fler bilar kör än vad 
området, vägar och naturen tål utan att förlora viktiga värden. 

Kommentar: 

41.1 Se kommentar 29.9 m.fl. 

41.2 Krav är att de s.k.’ Parkvillorna’ behöver vara betydligt mindre voluminösa, där bottenplattan 
nu ritats in med en storlek i paritet med de största husen på området. Dessa parkvillor kommer 
dominera i parken och alls inte underordna sig de äldre byggnaderna. Detta går tvärs emot 
tidigare förslag, där parkvillor skulle inhysa 1-2 familjer på 1-2 våningsplan. Parkvillorna som 
uppförs behöver vara underordnade befintlig bebyggelse. Krav är att ny bebyggelse blir till max 
90 nya bostäder, uppförda på för området på ett 'smickrande' sätt, gällande storlek, antal 
våningsplan max 2, utförande, materialval samt färgsättning såsom tidigare omnämnts i 
Gestaltningsprogrammet för Säbyholm och vid föregående samråd och enligt då visade 
exempelhus, som de boende då kunde samråda kring. Krav är att man helt tänker om gällande 
de trevåningshus som planeras i västra delen av parken och infogar dessa som ’Hus i Park’ i den 
lantliga stil som Säbyholm har och inte som föreslagits med en stadslik planläggning och en 
inre gård som för tankarna långt bort från Säbyholm. Skulle dessa hus uppföras såsom nu 
presenterats, så har man inte tillvaratagit de företräden som finns på Säbyholm och inte lyssnat 
in de boendes önskan. Krav är att man endast bebygger på s.k. plan mark där det inte inkräktar 
på parkens anlagda växtlighet eller den vilda tillhörande naturen på Säbyholm. Krav är att man 
inte bygger i större skala än att området klarar trafiksituation, klarar sig från buller, slitage och 
nedskräpning. Krav att Säbyholm förblir en By och inte en ny stadsdel. 
Kullar s.k. upphöjda områden med gles tallskog på området: De upphöjda partierna skall förbli 
obebyggda och tallskog sparas står det i gestaltningsprogrammet. Trots det har man förslag och 
planlagt en s.k. ’Parkvilla’ på den nordligaste av kullarna, en platå där det idag finns träd 
tillhörande parken liksom möter parken den vilda skogen. Här har klövdjur såsom Rådjur och 
Hjort sina vandringsstråk. Älg passerar in från skogen och här hörs också Kattugglan och 
flertalet fåglar såsom bla Göken, Hackspetten och många fler. Då denna del av parken är 
förhållandevis lugn så ses också ofta rovfågel som Kungsörn som häckar i närheten och rikt om 
småfågel som häckar i skogen om våren samt fladdermöss om natten. Tidigare omtalades 
parkvillorna som mindre villor för 1-2 familjer. De nuvarande inritade parkvillorna har en 
bottenplatta som vars area är i storlek med de största äldre bostäderna på området, vilket inte 
kan sägas underordna sig desamma. Krav: Att storleken på de s.k. Parkvillorna som planeras 
minskas till sin area och volym samt att samtliga Parkvillor underordnas befintlig bebyggelse. 
Samtliga övriga nya hus, också andra hus förutom de övriga Parkvillorna, skall enligt 
rekommendationerna, uppföras på s.k. plan mark. Ingen omfattande schaktning eller sprängning 
får ske. Vad som är anmärkningsvärt är att ett enda hus en s.k. Parkvilla är inritad, redan sedan 
tidigare, på en kulle med gles tallskog som i övrigt är tänkt att bevaras genomgående i hela 
området. Parkvillan är inritad på en plats nära vattentornet som är tänkt att bli ett utkikstorn 
finns beläget. Detta rimmar dåligt, då både träd och fågelliv lär försvinna från platsen. På 
platån, där det idag också finns odlade träd tillhörande parken namngivna på skyltar, liksom 
möter parken den vilda skogen med tallar, gran och lövträd med en naturlig övergång mellan 
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park och det vilda. Här passar inte ett hus in. Här har klövdjur såsom Rådjur och Hjort sina 
vandringsstråk tur och retur. Älg passerar in från skogen och här hörs också Kattugglan om 
natten och flertalet fåglar såsom bla Göken, Hackspetten och otaliga många fler. Med hänsyn 
till dessa arter borde inget hus uppföras. Då denna del av parken är förhållandevis lugn så ses 
också ofta rovfågel av varierande slag, och bla Kungsörn som häckar i närheten och det finns 
rikt om småfågel som häckar i skogen om våren samt fladdermöss om natten. Många arter är 
sällsynta eller skyddade och fredade vad jag förstår och varför ingen byggnation borde kunna 
uppföras i denna del av parken. 

Kommentar: 

41.2 Parkvillorna som planerades som större villor med möjlighet att inreda lägenheter är ersatta 
av radhus eller parhus. Det har sänkts till en våning närmast Tuna-Skoga och Boda-Haga. 

41.3 På samrådsmöte 2017 fanns en försiktig optimism inför ett varsamt utbyggt Säbyholm. Den 
information som vi boende fick ta del av pekade på att de nya husen skulle placeras ”såsom de 
alltid hade funnits inom området”. Det som låg till grund för Detaljplan 2018 för Säbyholm 
var något många boende kunde acceptera, också jag själv. Min inställning är positiv till att 
försiktigt infoga ny bebyggelse, för boende, och till verksamheter som ger liv åt Byn och som 
spinner vidare på historien, ett Säbyholm med Odling-, Park-, Trädgård-, 
Naturbruksinriktning. Också mat, café och kokkonst hör hemma här, liksom hantverk av olika 
slag. 
Antal hus har ökat från föregående samråd och det detaljplaneförslag som låg till grund för 
granskning. Taget beslut 2018-06-13. Tidigare antal nya bostäder var 90 till antalet, vilket 
idag har ökat till 170 nya bostäder. Krav: Att detaljplanen återgår till den tidigare planen med 
maximalt 90 stycken nya bostäder. 
Hus i park: På det tidigare samrådsmötet med utställning i den Gamla skolbyggnaden på 
Säbyholm visades en modell, som nu saknas för att ge en rättvisande och sann bild över 
planområdet enligt nuvarande förslag. 2017 mötte vi boende arkitekter och kommunens 
ansvariga på plats för beskrivning av projektet och frågestund, vilket gjordes grundligt. På de 
exempelbilder som visades då fanns två-våningshus, parkvillor skulle byggas för 1-2 familjer i 
1-2 våningshus och väl anpassade till de äldre husen. De hus som nu ritats in och visats i bild, 
är långt ifrån de hus som tidigare stod modell för det ’nya gamla Säbyholm’. Framför allt så 
skulle man inte bebygga som man gör i mer stadsnära områden, utan man skulle låta husen 
förbli infogade som föreslogs i gestaltningsprogrammet som skulle ge ett intryck av ’Hus i 
Park’. Nu har en modern stadsdel föreslagits i västra Säbyholm, vilket inte är förenligt med 
vad som tidigare har uttryckts från expertis, kommun och arkitekter. Här har man också ritat in 
hus med ytterligare en bostadsvåning genom att inreda vindarna, vilket inte fanns med i 
föregående förslag som vi granskade. Inga 3 våningars hus finns idag på Säbyholm. Saknar en 
tydlig redogörelse för dessa stora förändringar sedan föregående samråd, såsom; Hustyper och 
antalet våningar, husens placering på området och antal nya hushåll.  
Saknar konsekvensanalys för dessa nya 170 nya bostäder (tidigare 90 nya bostäder). Önskar 
att få ta del av en ny konsekvensanalys för nu presenterat förslag med 170 nya bostäder och 
för den trafikökning som antas ta plats. Krav: Att man drar ner på antalet bostäder till ett 
maximum om 90 till antalet. 

Kommentar: 

41.3 Antalet bostäder har minskats till 140. De delar som tidigare föreslogs som flerbostadshus är 
ersatta av radhus. I den del där det fortfarande är möjligt att bygga flerbostadshus är 
möjligheten att inreda vind borttagen. 

41.4 Trafik och vägnät: Antal hushåll har ändrats men inte det totala antalet bilar som väntas vara i 
rörelse per dygn. Med moderna människor följer moderna levnadsvanor, hemleveranser, 
budbilar, hemkörning av möbler, flyttbilar, servicebilar, larmföretag, hantverksbilar kommer 
belasta området utöver de antal resor som varje hushåll antas göra. Har man tagit in detta i 
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beräkningen för vad denna bostadsökning kommer göra med Säbyholm? Som är klassat som 
ett av Stockholms läns fortfarande s.k. ’Tysta områden’. Efterfrågar här en uppdaterad ny 
konsekvensanalys. Anläggning av en ny in-och utfart till Säbyholm  
Det är högst önskvärt att denna nya väg anläggs först, innan någon som helst bebyggelse sker 
på Säbyholm, detta för att avlasta alléer och skona de nuvarande vägarna in till området med 
för mycket trafik. Önskvärt att denna väg beläggs med lämpligt material som inte för tankarna 
till en modern stadskärna, förslagsvis oljegrus eller liknande som passar väl mot ekskogen och 
åkern. 

Kommentar: 

41.4 För att ta in byggtrafik i området måste den nya vägen byggas först. Vägar ska utformas så att 
de passar in i områdets karaktär. 

41.5 Parkeringsplatser och Gästparkering: För att undvika att parkering sker i känslig park, på 
gräsmark och intill buskar och träd så är det viktigt att det finns tillräckligt med 
parkeringsplatser inom området. Dessa bör vara väl infogade för att störa intrycket så lite som 
möjligt. Framför allt så bör antal hushåll minskas för att inte slita på den ömtåliga parkmiljön. 
Maximalt 90 nya bostäder, eller färre som varit det antal bostäder som tidigare har planerats 
på området. Gå-gator och hastighetsbegränsning i området: Tidigare har man kommunicerat 
att det skall bli gågator inom området. Det är oerhört viktigt och att man reglerar hastigheten i 
hela området på Säbyholm, med fler bilar i rörelse och många barn. Speciellt viktigt är att ta 
hänsyn till barnen inom området vid förskolan. 
Viktigt är också att en hastighetsbegränsning finns på landsvägen vid på- och utfart, detta för 
att säkerställa trygg in- och utfart vid Säbyholm. Hastigheterna på landsvägen vid tänkt ny 
utfart är ofta belastad med tung trafik och många fordon som personbilar, motorcyklar och 
lastbilar kör alldeles för fort här, då raksträckan mot Rättarboda uppenbarligen inbjuder till 
det. 

Kommentar: 

41.5 Parkering och gästparkering ska ordnas inom området. För tillkommande bebyggelse ska 
parkeringen i huvudsak ordnas på kvartersmark. Hastighetsbegränsningar beslutas som 
lokala trafikföreskrifter. Se även kommentar 5.1 m.fl. 

41.6 Belysning i området 
Belysningsarmaturer har börjat bytas ut, dock så är ljuset för hårt och kallt för ett område med 
kulturhistoriskt värde som Säbyholm. Här föreslås en ljussättning i varm gul ton som sannolikt 
gynnar djur, insekter, naturen samt de boende genom att det blir ett mer smickrande ljus för 
bebyggelse och park och för en trivsammare ’mer human’ och tryggare känsla i området. 

Kommentar: 

41.6 Ambitionen i planen är att driften tas över av en gemensamhetsanläggning. Det är upp till 
denna att sköta driften av området och på så sätt ta hand om till exempel belysning. 

41.7 Vägbom vid vägen in mot Thoresta  
Denna bom behöver placeras så att det också finns plats för cyklister, gående och hästekipage 
att passera bredvid vägbommen som sätts upp för att inte leda in bilar på den smala 
Thorestavägen. Här passerar friluftsidkare av alla de slag, som även fortsättningsvis behöver 
kunna röra sig in och ut från området.  

Kommentar: 

41.7 Vägbommen syftar endast till att hindra direkt utfart till Rösaringsvägen. Det kommer 
fortfarande vara möjligt att använda Thorestavägen. 

41.8 Alléerna i området: Samtliga alléer bör fredas och skonas från mer tung byggtrafik. Vägarnas 
bredder och många gånger trädens höjder klarar inte större transportbilar utan att grenar körs ner 
och trädet skadas. Framför allt bör den nya infarten anläggas först för att avlasta befintliga 
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vägar. 
Alléer är biotopskyddade vilket innebär att schaktning och grävning är förbjudet liksom att 
lägga fyllnadsmassor över rotsystemen, detta för att inte skada och ta död på rotsystemet, vilket 
skulle ta död på träden i allén. Träden är skyddade 5 meter utanför sin kronas fulla bredd runt 
om. Denna grusväg är inte anlagd för strid trafik ej heller finns utrymme att möta annan bil. 
Vägen antas även i fortsättningen nyttjas av gångtrafikanter, cyklister, barnvagnar och 
hundägare med hund. Med fler boenden på området så blir stranden fylld av de boende utan bil. 
En varm sommardag med många externa besökare vid badet, skulle göra att det uppstår en 
kaotisk situation. Utryckningsfordon skulle ha bekymmer att nå fram i tid vid tillbud, då 
framkomligheten skulle vara starkt begränsad, eller i värsta fall helt blockerad av felparkerade 
bilar. 

Krav: Freda Lindalléen som är tillhörande Säbyholm och dess historia. Att tillåta biltrafik är 
inte möjligt eller praktiskt och ej heller säkert genomförbart. Vägen har inte kapacitet att ta 
emot större mängder besökare med bil. Lämpligt är att stranden kan nås via allén gåendes, per 
cykel och många har idag elcykel. Transport med tillstånd kan passera ner tex person med 
rörelse- eller funktionshinder.Speciellt tillstånd kan också ges till tex den uppskattade mobila 
bastun som är öppen för den som bokar. Ett uppskattat inslag året om också för personer bosatta 
utanför Säbyholm. 

Kommentar: 

41.8 Byggtrafik planeras inte att tas in i området via Rösaringsvägen och parkeringen vid 
badplatsen är flyttad från udden. 

41.9 Busshållplatsen: Hållplats för buss bör företrädesvis restaureras och behållas i sin storlek, färg 
och utförande framöver. Busshållplatsen är ett signum för skolans tid och estetiskt väl inpassad i 
området med sina spaljéer. Ingen modern busskur kan motsvara denna byggnad som bör förbli 
intakt. Dock så behöver stenläggningen läggas om och dräneras. 

Kommentar: 

41.9 Plankartan möjliggör den föreslagna lösningen. 

41.10 Gång- och cykelbana: Med fler familjer på landsbygden, med skolor, förskolor och butiker 
inom cykelbart avstånd så kommer fler förmodat att cykla de 2,5 km till Rättarboda, kanske 
med de moderna el-Lådcyklarna, där både barn och varor transporteras. Idag saknas tom 
vägren på flera håll på sträckan Säbyholm – Rättarboda, vilket är den plats gående hänvisas 
till enligt Trafikverket, där gång- och cykelbana saknas. I kommunens mål finns uttalat att 
som kommuninvånare skall man kunna cykla inom kommungränserna, vilket idag helt saknas 
i denna del. Vägen är statlig, men med en exploatering av Säbyholm bör man se till att denna 
fråga drivs med högsta prioritet. Idag har bussar svårt att mötas och får helt stanna på sina håll, 
för att möjliggöra en säker passage vid mötet, för att passagerare skall kunna resa tryggt. 
Skulle två bussar mötas finns ingen plats för en gångtrafikant annat än att kliva ned i diket 
eller ut på åkern. På denna vägsträcka är det dessutom gott om vilt och säkerheten äventyras 
av för smal väg, för höga hastigheter och en ökande trafik liksom en ökande tung trafik, inte 
minst under byggtiden. Här reser barn i skolbuss, kanske cyklar eller promenerar och detta 
rimmar dåligt ur ett barnperspektiv. 

Krav: Att kommunen arbetar för att man breddar vägen till att åtminstone ha tillräcklig vägren 
och i förlängningen att också gång- och cykelbana anläggs. Att man har detta i åtanke vid 
nybyggnation på Säbyholm, och anpassar antalet bostäder efter vägarnas beskaffenhet från 
Säbyholm till centrala Bro. 

Kommentar: 

41.10 En gång- och cykelväg planeras.  
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41.11 Fruktodlingarna: Att man planerar att ta bort delar av befintliga fruktodlingar, det som ’Är’ 
Säbyholm, kan liknas vid ett helgerån. Med fler boenden behövs dessa träd, mer närodlat, 
ekologiskt och miljömässigt kan det inte bli. Att skövla dessa träd äldre som yngre, är att ta bort 
en bit historia och förvanska hela området, till att bli en förort likt många med en stadsplanering 
som inte hör hemma på landsbygden, en stereotyp och mer sterilt. Här finns en inkonsekvens, 
man talar om landsbygden varpå viss service inte kommer att finnas, medan man samtidigt talar 
om förtätning för att många människor skall få kunna njuta av denna plats. Detta rimmar inte 
heller, eftersom man väljer att bygga bort ’Säbyholms själ’. Om beslutsfattare inomkommunen 
och projektorerna kunde se värdet i att gå lite mer varsamt fram, så skulle fler få tillgång till att 
njuta denna fina plats, också i framtiden. ’Gröna Rummet’ : En plats där många träd och buskar 
från skolans tid växer, som är värda att bevaras. Ingen modern sittplats eller parkbänk kan 
motsvara denna oas. Dessa platser är viktiga i en alltmer stressad tid också för att bevara 
parkens artrikedom. Att inte värna den variation som finns i de trädgårdsanläggningar som finns 
på Säbyholm gör att det speciella med området går förlorat. Att ta i anspråk mark som har 
anlagd eller vild växtlighet, åkermark som så sent som för ett par år sedan gav skörd av 
spannmål, känns inte i linje med klimatmålen. Att bebygga det oanvända traktorövningsfältet 
kan bli till något positivt. 

Att däremot ta del av åkermark är inte förenligt med att den odlingsbara marken på jorden är 
knapp, även om ytan är liten på åkern, så är det principen. Kan man bygga på lite åkermark så 
fortsätter det så i andra sammanhang. Krav: Att inte bebygga de delar som ’Är’ Säbyholm dvs. 
den anlagda parkmarken och den tillhörande skogen på kullarna. Det är inte bara de äldre husen 
i området som ’Är’ Säbyholm, utan helheten, med parken, växtligheten och hur Säbyholm rent 
arkitektoniskt har uppförts inom området med Parkens varierande många rum.  

Globala Miljömål torde vara vägledande i de beslut som kommer att fattas kring Säbyholm och 
dess unika miljö, natur- historiska- och kulturella skatt det är. Att bebygga dessa områden där 
fruktträd tvingas avverkas till förmån för ett par hus, är således inte försvarbart med dagens 
kunskap och med gällande miljömål. Vad skulle kunna vara mer närodlat, ekologiskt, och utan 
långa transporter än just dessa frukter från träden på Säbyholm som de boenden själva kan 
hämta in. Med fler boenden behöver vi dessa träd, för insekterna, luften, och för frukt till alla. 

Krav: Ingen bebyggelse över huvudtaget skall ske där befintlig växtlighet finns, varse odlad 
eller naturlig. De plana ytor utan växtlighet, som har planerats sedan start att bebyggas, kan om 
möjligt varsamt få ge plats åt ny bebyggelse om det sker med stor aktsamhet och respekt inför 
uppdraget att infoga nya hus i en känslig miljö med stort värde. 
’Gröna rummet’: Ingen sittplats kan någonsin mäta sig med denna plats. Här finns en oas, här 
finns många av de unika odlade träd och buskar, här passerar fasaner och harar om man sitter 
stilla. Här besöker fåglarna träden för bären om hösten. ’Gröna rummet’ tillhör Säbyholms själ 
och är ett av alla de rum som skapats av dåtidens ’Trädgårdsarkitekter’, som hjälper till och 
sammantaget gör Säbyholm till den plats det idag är. Bebyggs denna plats eller andra odlade 
platser, bygger man bort det som gör Säbyholm till det är idag, och varför så många engagerar 
sig, för att bidra till att det som byggs kommer att bli något vi alla kan vara stolta för, och slippa 
i backspegeln vara efterkloka, som så ofta sker. Att skövla denna del av den anlagda parken är 
ett helgerån, något som inte borde få ske. Vi vet att hälsoaspekterna är många för människor 
med vackra lugna sittplatser och en modernt och nyskapad sittplats kan aldrig mäta sig med det 
som har hunnit etablera sig, träden har nått sin fulla höjd och det är en växternas kulturarvsskatt. 

Krav: Bygg inte bort ’Gröna Rummet’ utan behåll det för boende och besökare att komma till, 
att lära av och finna ro. 

Kommentar: 

41.11 Se kommentar 29.9 m.fl. 

41.12 Estetik i området: Vägskyltar, skyltning för företag, belysning i området liksom på privata 
uteplatser. Reglering av vad som får uppföras av varje enskilt hushåll i området i form av 
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enskilda installationer bör detaljplaneras med angivna riktlinjer, detta för att parken ska 
behålla sin harmoni och homogena uttryck när det gäller skyltning, vägskyltar, företagsskyltar, 
färg och material 

Kommentar:  

41.12 Den typen av åtgärder i området som kräver bygglov ska anpassa sig till områdets karaktär. 

41.13 Soprum och källsortering: Väl anpassade slutna sopstationer/soprum bör finnas med i 
Detaljplanen, som ersätter befintliga öppna sopstationer som idag delas av föreningar. Varje 
förening bör få sitt eget soprum, detta för att möjliggöra att ta ansvar, för korrekt källsortering 
föreningsvis. 

Kommentar: 

41.13 Miljöstugor föreslås på sex platser i området 

41.14 Hundar och hundrastgård: Med många nya hushåll kan antalet hundar förväntas öka kraftigt i 
området. Idag råder koppeltvång inom området, vilket torde förbli så, för att skydda 
växtligheten och de vilda djuren. Därför bör en väl tilltagen hundrastgård uppföras så att 
hundarna kan få leka fritt med andra hundar men under trygga former.  
Utelek och lekplatser: Tänkt lekplats för mindre barn bör vara EU-anpassad i ett trärenat 
utförande. Det finns gott om bra exempel på sådana i övriga landet. Ansvarsfrågan bör 
beaktas, då det ännu är oklart hur parken kommer att förvaltas och vem som kommer att bära 
skötselansvaret och det yttersta ansvaret för lekparken. 

Kommentar: 

41.14 Driften i området ska tas över av en gemensamhetsanläggning. Möjlighet att upprätta en 
hundrastgård finns om en sådan önskas. 

41.15 Åkern har döpts om till Äng. Denna åkermark odlades så sent som för ett par år sedan med 
spannmål. Viktig åkermark skulle lämnas orörd och inte belastas med nybyggnation. Bollplan: 
Här har hus planerats sedan tidigare. Önskan hade varit att man lämnat denna ’grönyta’ när fler 
barnfamiljer kommer flytta in på området i västra delen bla på Traktorövningsfältet. En yta att 
kunna nyttjas av förskolan, som en mötesplats för de boende, för gruppgymnastik, och annan 
verksamhet på denna härliga yta mitt i byn. Inte minst för hälsovinsten för en friskare 
befolkning i kommunen. 
En ersättning för den fotbollsplan man planerar att bygga bort kräver att en ny bollplan anläggs, 
vilket kräver markbearbetning och anläggning på ändamålsenligt vis för att få samma välklippta 
släta yta som befintliga fotbollsplanen är idag. Åkern idag, är en ren åker med åkerjord och 
fyller inte funktionen för en bollplan idag. Utegym: Planlägga utegym. Hälsofrämjande för de 
äldre barn och ungdomarna samt vuxna. 

Kommentar: 

41.15 Bollplan och utegym visas i den uppdaterade illustrationsplanen. 

41.16 Koloniområden/odlingar för boende: Högre staket bör redan från början ritas in, att omgärda 
odlingarna för att skydda växtligheten från vilda djur. Staketet bör anges i Detaljplanen, för att 
undanröja att en ’potpurri’ av olika staket, material och färg sätts upp av varje enskild odlare, 
vilket skulle skapa ett rörigt intryck i området på Säbyholm. Idag går det inte att odla på friland 
då det är rikt med vilt inom området, så det mesta äts upp av våra vilda vänner. Värt att tänka på 
vid anläggning av de s.k. odlingslotterna.  

Kommentar: 

41.16 Staket för odling bestäms inte i detaljplan. 

41.17 Elskåpen: Elskåp på området bör kläs in på ett för området passande sätt, för att mer estetiskt 
smälta in i området.  
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Kommentar: 

41.17 Synpunkten noteras 

41.18 Samlingslokal: Med så många nya bostäder tillsammans med befintliga behöver en väl tilltagen 
samlingslokal uppföras alternativt byggas om från befintlig byggnad. Området är tänkt att ingå i 
en Gemensamhetsanläggning och för att möjliggöra att samtliga hushåll kan träffas vid möten 
etc. så behöver en ändamålsenlig lokal säkerställas. Gymnastiksalen skulle kunna vara en sådan 
lokal, som kunde användas både för sport och för möten. Gymnastiksalen: Bevara och rusta upp 
gymnastiksalen, en del av historien från skolans tid. Tillåt förskolan och de boende att använda 
lokalen genom uthyrning/lån till ansvarig instruktör, där en person blir ansvarig för den 
verksamhet som företas under bokad tid. På så vis kan de boende åter få tillgång till 
gymnastiksalen som är en stor tillgång, speciellt under vinterhalvåret. 

Kommentar: 

41.18 Planen möjliggör att en samlingslokal ordnas. 

41.19 På området finns tydlig restriktion om att träd inte får fällas. I många år har boenden lyft att 
träd skulle behöva fällas som är en fara för att träden skall falla. Man är ytterst försiktig med 
att ta ned träd för att lämna äldre ved åt insekter och fåglar. De nämnda träden är angripna av 
Granbarkborre och markägaren ansvarar för trädens öde. Här finns ingen rim och reson och 
ingen konsekvens. Att man skulle fälla och ta ned träd i del av skog för ett uppförande av en 
ny gigantiskt stor Parkvilla är fullkomligt absurd, och rimmar dåligt med tanken om varsamhet 
om naturen, fåglarna och Parkens kultur-, natur- och historiska värde på Säbyholm.  

Kommentar: 

41.19 I planen är inskrivet att träd får fällas om de riskerar att falla. 

41.20 Trafiken på Rösaringsvägen kommer kraftigt att öka i och med den nya bebyggelsen på 
Säbyholm och därmed också antal bilar i rörelse på Rösringsvägen och på Ida Erikssons väg, till 
och från området på Säbyholm. Antal nya bostäder måste planeras i sin helhet, med all trafik 
sammantaget inberäknad. Det kommer att bli fler transporter till och från tänkta verksamheter 
som väntas inhysas på området Säbyholm. Om planer om caféer och andra besöksvärda 
näringar planeras och inhyses så ökar trafiken givetvis än mer. Ställer mig positiv till dessa 
former av aktiviteter och företag. Dock så måste antal nya bostäder planeras utifrån ett 
helhetsperspektiv och långsiktigt hållbart. 
Det finns också företag som behöver ta sig ut från området och åter in till området, och det 
flertalet gånger per dygn, pga. sina uppdrag, vilket är helt förståeligt och företagen är så 
välkomna. De totala antalet bilresor behöver beaktas och tas in i den totala beräkningen.  
En rad transporter till och från alla hushåll på Säbyholm kan väntas, utöver de bilresor varje 
hushåll gör dagligen för sina familjemedlemmars räkning till och från arbete och skolor, därtill 
tillkommer att skjuts barn till och från aktiviteter och andra ärenden. 
Andra bilar som kommer rulla i området kopplade till bostäderna är sopbilar, postbilar, 
flyttbilar, glassbilar, fiskförsäljningsbilar, sotningstjänst, larmföretagsbilar, hemleveranser, 
budbilar, taxibilar, och hantverkare i största allmänhet. Därutöver kommer varje hushåll att ha 
besök av släkt, vänner och bekanta, varför den kalkylerade siffran om antal fordon i rörelse per 
dygn torde vara kraftigt underskattad. Denna siffra behöver kalkyleras med en mer exakt siffra, 
för att inte överexploatera området och vilket kan komma att göra det omöjligt att ta sig fram, i 
och omkring området. 
Här behöver även utryckningsfordon ha en sportslig chans att få framkomlighet! 

Kommentar: 

41.20 Se kommentar 5.1 m.fl 

41.21 Ett reflekterande förhållningssätt och att bygga hållbart är önskvärt och avgörande. Det är 
viktigt att inte bygga in problem. Det är lätt att det byggs mer än vad områden tål. När 
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bostäderna väl står där och är ett faktum och det blir onödigt trångt och köer bildas finns inte 
mycket att göra. Därför vädjar jag om att man bebygger Säbyholm med stor eftertanke, i 
småskalighet och med estetik, kulturen, hållbarhet och långsiktighet i fokus. 
 

42 Fastighetsägare 23         inkom den 20 februari 

42.1 När jag flyttade hit så kände jag till att det redan fanns en detaljplan för området och jag hade 
studerat den noga. Det som framkom då var att det planerades för att utöka området med 90 st 
nya bostäder som skulle bestå av småhus. Efter en tids övervägande så beslutade jag att satsa 
och flytta till Säbyholm eftersom jag tyckte att 90 st nya bostäder bestående av småhus skulle 
kunna vara acceptabelt för mig. Den 2:a Februari så fick vi som är boende i Säbyholm en 
presentation av Upplandbro Kommun och ProTorp. Man presenterade en ny detaljplan, men 
denna gång hade man för avsikt att utöka området med 170 st nya bostäder. Med andra ord 
nästan en fördubbling. Detta innebär även minst en fördubbling av antalet människor som 
kommer att flytta hit och de fordon som kommer att höra till de nya hushållen kommer även de 
att fördubblas. En påfrestning och en exploatering av det lilla området Säbyholm kommer att för 
evigt göra sig gällande. 
ProTorp nämnde att boendeformen kommer att vara bostadsrätter. Redan idag så märker vi att 
det inte är så lätt att få sålt sin bostad här ute i Säbyholm. Vad händer om ProTorp får sin vilja 
igenom och bygger 170 st nya bostäder och man inte får de sålda. Kommer de då att förvandlas 
till hyresrätter? Och i sådana fall hur påverkar det våra investeringar tror ni?! Detta är djupt 
beklagligt och en besvikelse för många av oss som bor i Säbyholm. Hade jag vetat om att 
detaljplanenen skulle innefatta 170 st nya bostäder så hade jag inte flyttat hit. Jag lämnade 
Stockholm för att slippa trängsel, trafik och allt som hör där till. Jag känner mig sviken av 
Upplands-Bro Kommun och exploatören (ProTorp). Detta var inte ”överenskommelsen”, 90 st 
nya bostäder var däremot det. 

Kommentar: 

42.1 Detaljplanen var tidigare i samrådskede. Att detaljplanen kan ändras ingår som en naturlig 
del i detaljplaneprocessen. Antalet bostäder har minskat efter granskningsskedet. 

42.2 Jag noterade även att man har planer för att utöka badplatsen vid Säbyholm. Enligt 
detaljplanen så ska det byggas an parkering vid badplatsen. Denna parkering nås via allén. 
Allén är kantad av Lindträd och är i allra högsta grad skyddsvärd. Hur har kommunen tänkt att 
allén kommer att skyddas och bevaras för framtiden om man både bygger en parkering som i 
sin tur lockar hit mer biltrafik samt utökar udden med båtbrygga och badplats som lockar hit 
mer folk med allt vad det innebär?  

Kommentar: 

42.2 Se kommentar 27.6 m.fl. 

42.3 Hur jag än bollar detta i mitt huvud så kommer jag fram till två slutsatser. Det ena är att det 
finns ett klart vinstintresse både från Kommunens sida och exploatörens som går ut över oss 
boende i Säbyholm, miljön i Säbyholm och det kulturella arvet som finns kvar här i Säbyholm. 
Det andra är att jag hade tagit ett helt annat beslut om jag fick denna detaljplan presenterad för 
mig innan jag flyttade hit. Förmodligen så hade jag valt att flytta någon annanstans. Detta var 
min röst och vad jag har att säga angående den nya detaljplanen och jag vet att jag inte är 
ensam. 
 

43 Fastighetsägare 24         inkom den 20 februari 

43.1 Det jag föll för allra först och som än idag är den största grunden till varför jag älskar att bo i 
Säbyholm är lugnet som existerar här. Varje gång jag kör in i området så slås jag av detta och 
hur tyst det är här, som att tiden står lite stilla. Jag kan slappna av och återhämta mig. När jag 
flyttade till Säbyholm i 2018, fanns det en detaljplan för området där förslaget på 90 nya 
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bostäder lades fram, i form av småhus, med den informationen i beaktning så kändes det 
acceptabelt och att en nybyggnation i den skalan inte borde förstöra området allt för mycket. Jag 
bestämde mig för att investera i en lägenhet här. 
Att man senare gör en så drastisk ökning av antalet bostäder till 170, är helt obegripligt, i ett 
kulturhistoriskt och naturskönt område som Säbyholm än så länge är. Ni påstår att fler ska 
kunna ta del av detta och av områdets vackra miljö och kultur, rekreationsmöjlighet och 
historia. Ni raderar mer eller mindre bort detta om ni väljer att hårdexploatera med 170 nya 
bostäder enligt det nya förslaget i detaljplanen. Att påstå att man vill skydda Säbyholm mot 
förvanskning, genom att välja att exploatera det så hårt, då är det precis det man gör, förvanskar 
området. 
Som kommunpolitiker så är ni förtroendevalda av oss medborgare, och jag personligen 
förutsätter att ni vill oss invånare det bästa, här upplever jag att det är exploatörens intresse som 
prioriteras högst. Pengarna styr. 

Kommentar: 

43.1 Intentionen i planen är att området i fortsättningen ska tas om hand av den 
gemensamhetsanläggning som är tänkt att upprättas. Genom att tillåta mer bostadsbebyggelse 
i området skapas också ekonomiska förutsättningar för en kommande 
gemensamhetsanläggning att kunna sköta driften. Antalet bostäder har minskats till 140. Se 
även kommentar 29.9 m.fl. 

43.2 Om intentionerna är att ta vara på det historiska och kulturella som Säbyholm har, så finns det 
många andra sätt att göra det på, som alla då skulle kunna ta del utav, inte bara för boenden i 
området. Genom att överexploatera så ”stänger ni dörren” för övriga av Sveriges befolkning 
från att komma hit och njuta av miljön och dess historia. Vart ska dom vandra runt någonstans 
utan att dom känner att dom går på ”privat tomt”. Varje år så kommer tidigare elever, som har 
utbildat sig här en gång i tiden, tillbaka hit och ser hur vackert det fortfarande är. Vi brukar stå 
och prata om hur dom körde häst och vagn, hur dom grävde stora gropar i marken för att kunna 
förvara isblock från Mälaren i, för att sedan kunna förvara mjölken där, eftersom dom inte hade 
några kylskåp på den tiden. Exploatören verkar inte ha något intresse av att lyfta fram detta, hur 
tänker ni? 

Kommentar: 

43.2 Både befintliga och nya gator, samt park och naturområden är i planen utlagda som allmän 
platsmark. Intentionen i planen är att området ska vara tillgängligt för allmänheten. 

43.3 Vegetation, natur och djurliv: Vad händer med alla träd som växer längs med vägarna om vissa 
vägar ska vara vägtyp A, Rösaringvägen bland annat? Vad med all skyddsvärd vegetation och 
fauna? Redan nu så är vägkanterna uppkörda, vad händer när ytterligare tunga transporter 
kommer att köras på befintlig väg? Vad säger Trafikverket om detta? 

Kommentar: 

43.3 Se kommentar 4.7 och 4.8 m.fl. 

43.4 I RUFS 2010 ingår området i en grön värdekärna, och området är också ett tyst område. Allén 
ner mot vattnet som är kantad av lindar klassas som skyddsvärda trädmiljöer, här ska man inte 
uppmana folk att köra bil. Att bygga en parkeringsplats kommer att medföra stora belastningar 
på allén och också på lindarna. Dom som ska besöka badplatsen får komma till fots, cykel eller 
annat enklare färdmedel. Tillåter man biltrafik där så kommer det att stå bilar längs med vägen, 
både i allén och på huvudvägen, och hur ska bilar kunna mötas på den smala vägen utan att 
skada den. 
Rädslan för att vi inte längre kommer att uppleva ugglorna, rävarna, rådjuren, hjortarna och alla 
fåglar och annat små vilt inpå husknuten känns fruktansvärt tråkigt. Att varje morgon kunna 
vakna upp till ett magiskt levande djurliv är något av det mest lugnande och terapeutiska man 
kan uppleva, onekligen så kommer det rika djurlivet att påverkas negativt. 
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Kommentar: 

43.4 Se kommentar 27.5 och 27.6 m.fl. 

43.5 Huskroppar och utformning: Enligt gestaltningsprogram daterad 2021-10-11, så står det: ”Den 
nya bostadsbebyggelsen är tänkt med högst två våningar och där inredd vind förekommer i vissa 
delar”. Ni skriver att befintliga elevhem ska vara överordnade och att ny byggnation ska vara 
underordnad, på pappret kan det låta bra, men hur blir det i verkligheten? Nedanför Torpa som 
ligger vid traktorplanen, visar detaljplanen att det ska byggas 6 flervåningshus som är minst 2 
våningar höga, och bilderna i gestaltningsprogram visar antingen 2 våningar plus vind eller om 
det är 3 våningar? Vad innebär respektive nybyggt hus i höjdmeter? Med och utan vind? 

Kommentar: 

43.5 Se kommentar 25.2 m.fl. 

43.6 Jag ställer mig mer positiv till det som gestaltats för traktorplanen, men långt ifrån lika positiv 
till dom 6 hus längre norrut vid Torpa, alldeles för mycket hus för tätt inpå det befintliga 
elevhemmet, och rädslan för att dom kommer att ”äta upp” Torpa är stor. 
I gestaltningsprogram så presenteras också ”visioner” av hus för området ”Lantliv”, husen som 
är i 3 våningar som liknar lägenhetshus, kontrasterar för mycket och hör inte hemma i en lantlig 
miljö, i ett område som Säbyholm! 

Kommentar: 

43.6 Våningsantalet i lantliv är en respektive två våningar. Flerbostadshus kommer bara byggas 
vid traktorplanen och bara i två våningar utan inredd vind. 

43.7 Försäljning av bostäder: I samrådsmötet vi deltog i 2 februari så säger exploatören att dom har 
genomfört en marknadsundersökning på om ”man kan tänka sig att bo i Säbyholm”. Vilka har 
man riktat sig mot där? Hur är det presenterat? Vilka bilder och visioner har man lagt fram i 
undersökningen? Har man pratat med de befintliga mäklarbyråerna i Kommunen kring hur 
marknaden för försäljning av dom befintliga bostäderna ser ut idag? Köpmarknaden är inte lika 
stor här ute som i Stockholms innerstad. Vad händer om bostäderna inte blir sålda? Det är ju 
fortfarande lika långt ut på landet och förutsättningarna ändras inte i övrigt utanför 
”Säbyholmsområdet”. Vad händer med oss som bor här idag och våra investeringar? 

Kommentar: 

43.7 I det förslag som nu är aktuellt för antagande är merparten av den föreslagna bebyggelsen 
markbostäder, något som det finns en stor efterfrågan på i detta och liknande lägen. 

43.8 Bilar, avgaser, trafikflöde: Ökningen av antalet bostäder medför som alla vet en ökning i antalet 
bilar i området. Redan idag så är vägarna tungt belastade av transporter, bussar och vanliga 
personbilar. Vägkanterna körs sönder då man behöver väja för buss eller annan bil. Ute på den 
”stora Rösaringvägen” är det ytterst små marginaler vid ett möte och speciellt så är det är en 
trafikfara vintertid. För att inte tala om all förorening som en ökning kommer att medföra och 
ett visuellt buller. De 6 hus som nämns ovan, nedanför Torpa, ska enligt detaljplanen hålla med 
parkeringsplatser för mellan 20-30 bilar om jag läser rätt. Vart tar parkkänslan vägen då när det 
står fullt av bilar parkerade överallt. Även mellan husen i resten av Trädgårdskvarteret och i 
övrigt i hela området Säbyholm. Jag kan inte se att det har blivit gjord en ny MKB i förhållande 
till den nya detaljplanen på 170 bostäder? Var finns den? 

Kommentar: 

43.8 I samband med att den nya bebyggelsen byggs ut kommer även nya vägar att byggas. Till 
detaljplanen hör ett exploateringsavtal där ett bidrag är inskrivet som ska delfinansiera en 
gång- och cykelväg längs Rösaringsvägen- 

43.9 Till slut: Hur tror ni att ni själva hade upplevt detta om ni hade bott här? Blir ni direktpåverkade 
om detaljplanen träder laga kraft? Det är vi som bor här ute som kommer att finnas kvar här och 
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det är vi som kommer att få uppleva allt som en överexploatering medför. Vi sitter kvar med 
ansvaret att sköta allt, fast det inte är vi som efterfrågar nybyggnation. 
 

44  Brf Säbyholm 5, fastighetsägare 25     inkom den 20 och 24 februari 

44.1 Byggrätter för förråd vid Skoga och Birka: Norr om Skoga och nordväst om Birka finns två 
kvadratiska byggrätter placerade. Dessa är tänkta att möjliggöra byggnation av förråd till 
respektive bostadshus. Vi föreslår en alternativ placering, nämligen en rektangulär byggrätt 
längs med parkeringen vid Magna Sunnerdahls väg, se skiss. Skälen är att den föreslagna 
placeringen norr om Skoga samverkar dåligt med lägenheten på Magna Sunnerdahls väg 33A. 
På platsen finns också ett äppelträd som man helst ska undvika att fälla. Man undviker också 
risk för skuggning från förråden. Den föreslagna placeringen skulle ge möjlighet för Brf 
Säbyholm 5 att bygga ett förråd för lägenheterna i båda husen och i nära anslutning till bilväg. 
Platsen är idag en gräsmatta. Om förråden samlas i en byggnad så finns inget behov av 
byggrätter vid respektive hus. 

Kommentar: 

44.1 Planeringen av förråd är ändrad. 

44.2 Parkeringar utmed infarten till Birka: I illustrationsplanen finns fyra föreslagna 
parkeringsplatser utmed infartsvägen till Birka. Anläggandet skulle innebära att tre äppelträd 
behöver fällas vilket bör undvikas. Parkering bör kunna inrättas öster om den befintliga 
parkeringen och pumphuset. Den ytan är redan en grusad yta idag så ingen natur eller 
parkmark behöver tas i anspråk. 

Kommentar: 

44.2 Parkeringsplatserna är strukna ur planförslaget. 

44.3 Placeringen av handikapparkeringen bör flyttas då den i dagsläget är placerad mitt i gången och 
långt från våra entréer. Den bör hellre läggas på ny plats, se bifogad bild över 
illustrationsplanen. Där blir det bra att stanna, vända och blir ett mer lagom avstånd att bära 
saker till dörren ifall en handikapparkering skulle bli aktuell att införas. 

Kommentar: 

44.3 Placeringen är ändrad i illustrationsplanen. 

44.4 Mark angiven som Natur på plankartan 

Mellan Skoga och Birka finns en del av Säbyholms park med prydnadsbuskar och träd. Den är 
på plankartan angiven som Natur, tillsammans med den skog som finns på kullen sydväst om 
Skoga. Marken bör få beteckningen Park för att få rätt skötselnivå. 

Kommentar: 

44.4 Markanvändningen är ändrad till Park. 

44.5 Avfallsstationer: I gestaltningsprogrammet anges att 7 gemensamma avfallsstationer planeras, 
på illustrationen på sidan 36 syns dock bara 6 sådana. Platsen i sydväst ser ut att betjäna såväl 
befintlig bebyggelse i sydväst, som hela Lantliv och den södra delen av Bygatan. För att inte 
få en överfull avfallsstation bör den 7:e stationen placeras i Lantliv, under förutsättning av 
avfallsbilen kan trafikera den nya infartsvägen. På det sättet sprids avfallsstationerna ut mera 
jämnt över området. 

Kommentar: 

44.5 Texten är ändrad i gestaltningsprogrammet. De avfallsstationer som är föreslagna är valda 
utifrån att de ska kunna nås av sopbilar. 

44.6 Parkvillan mellan Tuna och Skoga 
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Enligt gestaltningsprogrammet avses parkvillorna utformas med god anpassning till de 
befintliga elevhemmens volymer. Mellan Tuna och Skoga är en parkvilla placerad i en sluttning 
och i ett relativt högt läge. För att parkvillan inte ska dominera platsen så föreslår vi att 
våningsantalet minskas till en våning alternativt att byggnaden ges en maxhöjd som inte 
överstiger höjden hos närliggande Skoga. 

Kommentar: 

44.6 Våningsantalet är ändrat till en våning och en nockhöjd är införd som planbestämmelse. 

44.7 Bestämmelse som möjliggör solenergianläggning på tak: Den tillkommande bebyggelsen har 
fått planbestämmelsen f4 vilket möjliggör solenergianläggning på tak. Vi önskar att Skoga, 
Birka och Bergängen för samma bestämmelse se. Byggnaderna utgör de ”nya” f.d. 
elevhemmen från 1970-talet och utgör alltså inte kulturhistoriska byggnader. 

Kommentar: 

44.7 Bestämmelsen är tillagd för dessa byggnader. 

44.8 Bryggor för småbåtar: I planbeskrivningen anges att på udden planeras bland annat för 
bryggor för småbåtar. Om dessa ska kunna vinterförvaras behövs plats för vinteruppställning i 
anslutning till bryggplatsen. Det framgår inte av handlingarna hur den ska inrättas och man ser 
ingen sådan plats på vare sig plankartan eller illustrationsplanen. 

Kommentar: 

44.8 Vinterförvaringen för båtar måste ordnas på annan plats.  
 

45 Fastighetsägare 26         inkom den 20 februari 

45.1 Se yttrande 25 
 

46 Fastighetsägare 27         inkom den 21 februari 

46.1 Jag, och fler med mig, har sökt sig till Säbyholm för att få bo i en tyst och lugn miljö. Det 
verkar dessvärre komma helt på skam då Protorp planerar att göra om vår fina by till någon 
sorts turistjippo. I deras ”reklam” för kommande byggprojekt står det att man planerar för 
restauranger, caféer och padelbanor i området. Observera pluralformen, restauranger samt 
ungefär 175 nya bostäder. Det innebär en 250 %-ig ökning av antalet hushåll (från dagens ca 
65) vilket verkligen inte kan kallas för en ”varsam” förändring av området. Tvärtom är det ett 
mycket drastiskt ingrepp i kulturmiljön, ljudmiljön, trafikmiljön och ”miljö-miljön”. En 
varsam förändring av området skulle vara att öka bostadsbeståndet med ungefär 10-15 % 
vilket i runda tal är 6 - 10 bostäder. Om man lägger sig på en 50 %-ig ökning, vilket ju är en 
riktigt rejäl ökning (skulle i de flesta andra sammanhang räknas som galenskap), hamnar man 
på 30-35 nya bostäder. Det kan det möjligtvis finnas plats för utan att man går allt för hårt åt 
områdets karaktär men då gäller det ju att göra det på rätt sätt och inte som i detta förslag. 
Man pratar vitt och brett från kommunens och exploatörens sida om varsamhet och att den nya 
bebyggelsen ska underordna sig den gamla. Men det gör den ju inte! Framför allt för att det 
rör sig om ett på tok för stort antal bostäder som bara genom sin mängd ”dränker” den gamla 
bebyggelsen. 
Men också för att man infört en smyghöjning med inredningsbar vind i de nya fastigheterna 
som då kommer att uppfattas som tre våningar höga i stället för två som skulle vara 
maxhöjden. 
En annan orsak till att förslaget blir brutalt och ovarsamt är att man väljer att bygga 
majoriteten av de nya husen i täta långa rader vilket går stick i stäv mot områdets Bullerby-
karaktär. Bullerby-känslan kommer sig ju av att husen ligger utspridda huller om buller med 
gott om utrymme emellan. För att vara väldigt tydlig tycker jag alltså att även förslaget med 
90 nya bostäder är alldeles för omfattande (nästan 150% ökning!!). Ska det på riktigt vara 
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”varsamt” och ”underordna sig” måste man tänka om helt och minska omfattningen ordentligt. 
Max 35 nya bostäder förlagda på ett helt annat sätt! 

Kommentar: 

46.1 Se kommentar 29.9 m.fl. Våningshöjderna har förtydligats. Flerbostadshus kommer inte kunna 
byggas med inredd vind. 

46.2 Fortfarande är det enligt min mening galenskap att bygga på fotbollsplanen, i ”gröna rummet” 
(ytan som ligger i förlängningen av fotbollsplanen där det i nuvarande förslag har ökats på 
från en till två fastigheter som ser ut att kunna vara sex lägenheter) och att inkräkta med bygge 
(tre stora hus) i äppellunden och sydöstra delen av plantskolan (ytan i förlängningen av 
äppellunden som är märkt odling i förslaget). Låt det finnas öppna härliga samlingsytor mitt i 
byn som kan användas för lek, spel, träning, rekreation och odling. Jag menar också att det går 
stick i stäv mot tanken att bevara områdets karaktär att såga ner alla äppelträden nedanför 
Skogsbo och ett stort antal dito inne i den inhägnade delen av plantskolan (också märkt 
odling) för att smälla upp långa rader med hus. Återigen har man missat att ta hänsyn till 
områdets historia. Ingreppen inverkar också negativt på djur och insektslivet. 

Kommentar: 

46.2 Se kommentar 24.6 m.fl. 

46.3 Nedanför Vika (mot befintlig väg som leder fram till hus E) verkar man tänka sig en 
parkeringsyta utan att bry sig det minsta om det barrväxtbestånd som växer där idag och den 
lilla japanska dammen som bin och andra insekter gärna använder sig av. Jämna det med 
marken verkar vara melodin. Vore det inte bättre att utnyttja andra sidan av vägen (baksidan 
av hus B) för detta ändamål? Där finns en stor platt yta där ingenting växer. 

Kommentar:  

46.3 Placeringen av parkeringen är ändrad. 

46.4 Apropå odling så är det trevligt att man hörsammat min tidigare inlämnade protest mot att det 
saknas odlingsytor (odlingslotter var något man lockade med när jag flyttade hit i början på 
2017 och som gammal elev vid skolan tycker jag verkligen att det är på sin plats då odling 
faktiskt har varit huvudsyftet med det här området i många decennier!). Problemet är bara att 
de ytor man lämnat förlag på som odlingsytor i två fall av tre inte lämpar sig något vidare för 
ändamålet utan bara påvisar exploatörens okunskap i ämnet. Till att börja med så är 
normalstorleken för en odlingslott (av typen som inte får bebyggas) 100 kvm och en liten lott 
är 50 kvm. 10 odlingslotter av normalstorlek (som knappt täcker dagens efterfrågan) skulle 
alltså ta 1000 kvm i anspråk och ytterligare en del för att man behöver ha gångar emellan. 
Tittar man på ytan nedanför Torpa så skulle den som mest rymma en stor och en liten lott då 
man tagit hänsyn till de gångstråk som finns fram till befintliga trappor (varav endast det ena 
är inritat på kartan) och de träd man måste ta hänsyn till. Med tanke på hur många hus man 
valt att tränga in på traktorplanen är det mycket tveksamt om ytan bäst behövs för odling med 
tanke på hur få som kommer att få glädje av den då. Kommer nog mer behövas för 
vardagsrekreation och för att ”lätta upp stämningen”/ kontrastera mot bebyggelsen. En yta där 
barnen kan röra sig. 
När det gäller den yta nedanför Lillstugan som markerats med odling så är det det mest 
ignoranta jag sett på länge. Den lilla, smala remsa som blir kvar mellan äppelträden då man 
tagit hänsyn till att man bör undvika att gräva för nära trädens rotsystem rymmer ingenting i 
odlingslotts-väg. Dessutom behövs den remsan för att gå på när man rör sig mellan träden som 
ju är lågväxta och inte så lätt släpper fram någon under sig. Den yta som däremot lämpar sig 
bra för odling är den som ligger i förlängningen av äppellunden. Här huserade plantskolans 
avdelning för trädodling för tjugo år sedan och det fanns bevattningssystem framdraget som 
man kanske skulle kunna utnyttja även idag, om det finns kvar. Tyvärr är ytan kraftigt 
reducerad av ett par av de tre hus som man tryckt (!) in i äppellunden och plantskolans södra 
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del och rymmer på sin höjd 5 lotter av normalstorlek. Om man däremot stryker dessa hus ur 
förslaget (tycker som sagt att man borde ta bort hela ”bygatan”) så finns det faktiskt utrymme 
för ett område med odlingslotter som inte är så pjåkigt. Området ligger en smula avskilt från 
de närmsta husen och rymmer ca 10 normalstora eller 20 små lotter eller en mix. Redan idag 
är vi ganska många i området som är intresserade av att odla och när vi inte får vara kvar i 
växthuset så kommer behov av/önskemål om odlingslotter öka markant. Det ligger som sagt i 
linje både med områdets historia och tidens anda (ökad självförsörjning) så det vore både 
trevligt och på sin plats att löftet om odlingslotter infrias! 

Kommentar: 

46.4 Illustrationsplanen är uppdaterad med nya placeringar för lekplatser, vistelseytor och lägen 
som föreslås för odling. 

46.5 Jag har ingenting emot att stranden blir ett kommunalt bad även om jag önskar att det inte blir 
allt för stort. Badet är redan idag tillgängligt för allmänheten. Det jag däremot ifrågasätter är 
den parkeringslösning man tänkt sig. Vi som bor i området går eller cyklar ner genom allén till 
stranden. Om det ligger en parkering halvvägs ner till badet kommer man att konstant vara 
jagad av en bil när man går där. Det är ingenting som kommer höja värdet på min 
badupplevelse i alla fall och jag kan tänka mig att det känns ännu värre för 
småbarnsföräldrarna att ha en otålig bil i hasorna samtidigt som man ska se till att avkomman 
överlever. Ur ett säkerhetsperspektiv är det heller inte lämpligt då risken är att 
räddningstjänsten inte kommer fram till badet eller Sjöstugan då de behöver eftersom det inte 
finns plats för två bilar att mötas i allén. Och hur går det ihop med biotopskyddet som allén 
åtnjuter? 

Kommentar: 

46.5 Parkeringsplatsen är flyttad. Se även kommentar 27.6 m.fl. 

46.6 Överhuvudtaget blir man väldigt fundersam på varför ni inte verkar ta någon hänsyn alls till 
olika styrdokument som tagits fram gällande bl.a. miljön. Som biotopskyddet i allén, att det 
finns rödlistade arter i området och att Säbyholm är ett av mycket få områden i Stockholm 
som fortfarande kan klassa som tyst (RUFS). Tystnad är verkligen en bristvara och borde 
fridlysas! Tystnad uppnås inte genom att förtäta områden med bebyggelse eller göra dem 
”turistvänliga” med restauranger och dylikt och dra dit mängder av folk. Ökad trafikmängd 
ökar också bullernivåerna avsevärt och de kalkyler som är framtagna över antal trafikrörelser 
per dygn verkar ligga ordentligt i underkant mot hur verkligheten kommer att se ut. 

Kommentar: 

46.6 Se kommentar 27.5 m.fl. 

46.7 Hur kan ni politiker låta er luras in i detta av en vinstkåt exploatör som skiter fullständigt i vad 
de jämnar med marken? De kommer bara att se till att maximera sin egen vinst och sedan drar 
de härifrån medan kommunen och i synnerhet invånarna i byn står kvar med en ödelagd och 
plundrad natur- och kulturskatt som inte längre kan klassas som varken vacker, tyst eller unik. 
Byggtakten i den här kommunen är redan helt bisarr, lugna för guds skull ner er nu och lämna 
Något grönt kvar åt kommuninvånarna i stället för att ägna er åt presumtivt röstfiske av 
presumtiva framtida kommuninvånare. Jag har i olika sammanhang sett Upplands-Bro 
kommun skryta med att vi har så mycket fin natur vilket framstår som väldigt underligt när 
man kapar ner skog som aldrig förr och bygger tusentals bostäder. Vi som bor här kanske har 
valt att bo ”på landet” just för att det är på landet, någon av er som tänkt den tanken? Nej inte 
det, men gör det nu då! 
Avslutningsvis tycker jag att ni kan börja med att öka bostadsbeståndet i era egna 
bostadsområden med 250 % (eller åtminstone nästan 150 % som ju är det ”snälla” förslaget 
här) innan ni begär att vi ska utsättas för en sådan sak. Vadå? Kändes det som ett jobbigt eller 
kanske till och med orimligt förslag? Just det, det är precis det jag försöker förklara att vi 
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också tycker! 
 

47 Fastighetsägare 28         inkom den 21 februari 

47.1 Den planerade exploateringen av Säbyholm med omnejd har gått alldeles för långt. Enligt 
RUFS klassat som ett av de mest ”tysta” platserna i Stockholm. Tittar man på detaljplanen 
över Säbyholm ser man ganska snabbt att detta biologiska samspel sätts ur spel när så många 
fruktträd ska jämnas med marken, vilket är helt oacceptabelt. Den biologiska mångfald som 
finns i Säbyholm tillhör en av Sveriges mest värderbara. Träd, buskar, fridlysta arter, fjärilar, 
flugor, humlor och skalbaggar. 

Kommentar:  

47.1 Se kommentar 27.5, 29.9 m.fl. 

47.2 2016 hade kommunen gett ett medgivande till att bygga 60 bostäder runt Säbyholm, men man 
var noga med att poängtera att själva parken runt skolan och de gamla elevhemmen skulle 
hållas orörda. Dock fanns ett fåtal hus inritade på grusplanen nedanför Torpa. Hur har det 
kunnat bli 170 hus? 

Kommentar: 

47.2 Något planförslag med 60 bostäder har aldrig varit aktuellt. De befintliga byggnaderna, som 
är cirka 60, har fått bygglov till att omvandlas till bostäder utan detaljplan. 

47.3 Rösaringsvägen är inte dimensionerad för så tung trafik som redan nu förekommer och vägen 
till och från Bro är redan hårt belastad och framkomligheten i och med detta förslag kommer 
att försvåras betydligt. Allévägen (med dess biotopskydd) upp till området är redan nu smal 
och i dåligt skick och det är svårt för mötande trafik (bussar, lastbilar, cyklar, fotgängare etc.) 
att på ett säkert sätt använda vägen redan som det är. 

Kommentar: 

47.3 Se kommentar 4.1 m.fl. 

47.4 Politiker och företrädare för Upplands Bro kommun, Samhällsbyggnadskontoret samt 
exploatören måste bjuda in till ett nytt samrådsmöte i kommunhuset. Det måste ges ett nytt 
tillfälle att mötas och ge den tid som behövs för att alla berörda parter ska kunna få komma till 
tals i god demokratisk anda. Idag finns inte längre några restriktioner som hindrar att ett 
sådant möte sammankallas. Dröj med beslut om Säbyholms framtid tills efter valdagen den 11 
september. Då har alla invånare i kommunen, inkl. Säbyholmsborna, fått tillfälle att lyssna på 
partiernas kandidater och fått ta del av deras åsikter i frågan. Rättvist, demokratiskt och sunt. 

Kommentar: 

47.4 Se kommentar 40.3 
 

48 Fastighetsägare 29         inkom den 21 februari 

48.1 Jag bor i Säbyholm med min sambo och våra fyra barn. Vi har varit medvetna om att det ska 
byggas fler bostäder sen vi flyttade hit för ca sju år sen och jag har sett fram emot fler grannar. 
Den nuvarande planen med 170 nya bostäder är jag tyvärr bekymrad över eftersom det 
kommer innebära en kraftig ökning av biltrafik. I närheten av huset vi bor i (Torpa) har man 
planerat för sex parkvillor. För mina barns skull tycker jag att det är sorgligt med all trafik 
som kommer tillkomma. 

Kommentar:  

48.1 De flerbostadshus som föreslogs i granskningsskedet (ovan benämnda parkvillor) är ersatta 
av radhus. 
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48.2 Jag är också orolig över den allmänna trafiksäkerheten. Det bor många barn i området. I de 
flesta områden som är tätt bebyggda med radhus/kedjehus/parhus/villor har varje bostad en 
avgränsad uteplats i direkt anslutning till sin bostad men så kommer det inte bli här vilket jag 
tror medför att barn kommer vara i rörelse mer än i andra områden. Den ökade trafiken kommer 
tveklöst innebära begränsad rörlighet och ökad risk för barn. 

Kommentar: 

48.2 Se kommentar 5.1 m.fl. 
 

49 Fastighetsägare 30         inkom den 21 februari 

49.1 Jag är inte emot en varsam och försiktig utbyggnad av Säbyholm om områdets unika 
kulturmiljö kan bevaras, men jag är starkt emot det stora antal bostäder som planeras. Det är 
inte bara mängden bostäder utan också höjden. Många hus med inredningsbar vind blir i 
praktiken trevåningshus. Om det byggs enligt detaljplanen som nu granskas, kommer 
Säbyholms karaktär, charm och bykänsla försvinna. I området finns många unika träd och 
växter som försvinner när det byggs. Den stora mängd bilar som blir följden är emot 
hållbarhetsprincipen och kommer att förstöra den tysta miljön som enligt RUFS är klassad 
som en av de mest tysta platserna i Stockholmsområdet. 

Kommentar: 

49.1 Se kommentar 27.5 m.fl. 

49.2 Den parkvilla som är inritad mellan Tuna och Skoga är ett tvåvåningshus med inredningsbar 
vind. Det betyder att det är ett trevåningshus och att det blir högre än Skoga. Huset är också 
placerat nära vårt hus och kommer att dominera över det, ta bort kvällssolen och utsikten. I 
beskrivningen sägs det att den nya bebyggelsen ska underordna sig den befintliga men här blir 
det tvärtom. 

Kommentar: 

49.2 Höjden är sänkt för denna byggnad. 

49.3 Dessutom är det inritat fyra parkeringsplatser vid uppfarten till vårt hus. Det innebär att vi får 
bilar att titta på i stället för våra två äppelträd och vår fina gräsmatta där barnen leker nu. 
Parkvillan kommer också att byggas på en stor del av vår gräsmatta. 
På detaljplanen finns ett förråd inritat. Det är mycket olämpligt placerat framför uteplatsen för 
de som bor i 33 A. Ett förråd är också inritat framför Birka (31) som tillhör vår 
bostadsrättsförening. Önskemål är att ersätta de två förråden med ett större förråd framför 
parkeringsplatserna 

Kommentar: 

49.4 Placeringen av förråden är ändrad. 
 

50 Fastighetsägare 31         inkom den 21 februari 

50.1 Jag har tagit del av den nya detaljplanen för området Säbyholm, samt deltagit vid infomötet 
som hölls med Protorp och kommunen den 2/2 och blir inte annat än förfasad över de planer 
som gjorts över området! Som inflyttad i området 2019 visste vi att planer på att byggas fanns, 
men fick då infon om max 90 bostäder och byggnader som skulle smälta in i området, max 
tvåvåningshus och att de skulle underordna sig befintliga byggnader i storlek och karaktär för 
att bibehålla den känsla som finns i området. Nu har det i stort skett en fördubbling av 
bostäder, något som bara har med sig negativa konsekvenser för området. Många av de nya 
husen är dessutom tre våningar och ej strategiskt placerade för att bevara den atmosfär av 
bullerby som råder. I och med detta så har man alltså inte bara gjort lite ändringar utan 
omkullkastat helt det som tidigare bestämts och godkänts från kommunen. En fördubbling av 
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bostäder, ger inte bara i sig en större trängsel, utan ökar bilantalet i det lilla området avsevärt. 
Konsekvenser som man inte riktigt tagit täckning för i den nya detaljplanen, samt inte kunde 
ge några vettiga svar på under infomötet. Trafikkaoset som kommer att bli i området kommer 
framför allt drabba säkerheten i byn, med många barn som leker och rör sig i området, men 
också den lugna och tysta miljön, något som Säbyholm är ganska ensamma om i Stockholm, 
och som enligt de riktlinjer som finns man borde värna om. Det kommer bli en helt annan 
"bullerby. 
Utformningen och placeringen av husen lämnar även de en hel del att önska. De är större än 
vad tidigare plangjorts, och de byggs på ytor som verkligen strider mot ett bevarande av den 
kulturhistoria och växtrikedom som finns i området! Att säga att man vill behålla kultur- och 
naturkänslan från den gamla lantbruksskolan kommer med detta förslag bara vara en fantasi. 

Kommentar: 

50.1 Se kommentar 29.9 m.fl. 

50.2 Naturen som man säger sig vilja behålla har i detaljplanen byggts bort, fruktodlingar, den stora 
allmänningen i mitten av byn och de exotiska växterna vid "gröna rummet" som bidrar till en 
biologisk mångfald vill man ta bort. 
Den enda riktiga parkyta man tänkt sig är en del av ängen som gränsar till Rösaringsvägen, 
alltså i utkanten av byn och alldeles intill en väldigt högt trafikerad väg vilket känns väldigt 
olustigt att låta sina barn leka på. 

Kommentar: 

50.2 Illustrationsplanen har uppdaterats med placeringar av lekplatser och vistelseytor. 

50.3 Udden som är en del av exploateringsområdet har man för plan på att göra till kommunal 
badplats med en allmän parkering. Förutom att man kommer påverka djurlivet väldigt negativt 
i viken, med flera rödlistade arter i området så faller även de praktiska argumenten och 
exploatörens planer platt. Ner till udden är den enda vägen genom en allé som enligt lag är 
biotopskyddad. Att utöka den vägen känns därmed väldigt svårt. Så realiteten kommer under 
sommaren även där bli ett trafikkaos, där boende i området kommer få ta smällen och 
promenerande, barnvagnar och cyklister får trängas i diken, och blåljuspersonal kommer ha 
svårt att ta sig ut när olyckan är framme. 
Jag vet att vi är många, om inte alla i området, som känner att det här projektet inte skötts 
riktigt rätt och att det bara gagnar exploatörens plånbok med att trycka in fler bostäder. Så jag 
hoppas innerligen att ni tar våra åsikter på fullaste allvar och återgår till den ursprungliga 
planen om 90 bostäder och som i högre grad samspelar med det befintliga området och dess 
natur och kultur. 

Kommentar: 

50.3 Se kommentar 27.6 m.fl. 
 

51 Fastighetsägare 32         inkom den 21 februari 

51.1 Vi har sedan vi flyttade hit 2014 varit inställda på att nybyggnation skulle ske efter det att ny 
detaljplan tagits fram. Vi har deltagit i processen från starten. Senast vi deltog var 2018, då vi 
lämnade synpunkter på då liggande förslag till detaljplan. Först nu 2022 har kommunen 
kommit med ny detaljplan. Detta planförslag skiljer avsevärt från det förslag vi 2018 lämnade 
synpunkter på. Antal bostäder som ska byggas har ökat från 90 till 175, nära en fördubbling. 
Från två våningar till tre samt vind. Utseende på husen i övrigt stämmer inte med befintlig 
byggnation i området, något som Upplands Bro kommun tidigare var mycket mån om. 
Kommunen har under processen tydligt uttalat sig om att bevara den natur och kulturmiljö 
som präglar området. 

Kommentar: 
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51.1 Antalet bostäder har minskats från 170 till 140. Våningshöjderna förtydligas med en 
byggnadshöjd. Högsta våningshöjd är två våningar och möjlighet att inreda vind finns bara 
för markbostäderna. 

51.2 Trafik: antal planerade nybyggda bostäder kommer att medföra en biltrafik som området inte 
kan bära. Kommunala kommunikationer inskränker sig för närvarande till en buss per timme; 
vilket medför att de flesta hushåll kommer att ha 1, 2 bilar för att ta sig till arbetet, affärer m 
m. Här krävs en miljökonsekvensbeskrivning. Rösaringvägen från Rättarboda till Säbyholm är 
en smal och starkt trafikerad väg. Rösaringvägen, in i området, är ännu smalare och omgiven 
av trädallé. Allén är naturskyddad och kan därför inte breddas.I nuvarande planförslag står det 
klart att någon gång och cykelväg från Rättarboda inte kommer att anläggas. Detta medför att 
den redan trafikfarliga Rösaringvägen kommer att bli än mer farlig för boende som väljer att 
gå och cykla till samhället. 

Kommentar: 

51.2 En gång- och cykelväg är inlyft i exploateringsavtalet. 

51.3 Förtätningen och trafiken kommer att göra det otryggare för barnen, som måste kunna röra sig 
fritt, barn till boende och barn som vistas här när de går på förskolan i Säbyholm. 

Kommentar: 

51.3 Se kommentar 5.1 m.fl. 

51.4 Landsbygdsmiljön, som är av riksintresse, klassat som ett tyst område med många skyddade 
biotoper, samt ingår den regionala gröna kilen, måste få vara kvar. Till detta måste hänsyn tas 
i den nya planen. Den föreslagna förtätningen i ett litet område, dit folk vill flytta för att 
uppleva detta, känns helt fel och ligger inte i linje med vad Upplands Bro kommun säger sig 
vilja. Vi anser att den enda anledningen till föreslagen byggnation utan hänsyn till områdets 
karaktär och förutsättningar, är ekonomiskt byggintresse. 

Kommentar: 

51.4 Se kommentar 27.5 m.fl. 
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Privatpersoner och övriga 
52 Privatperson 1         inkom den 4 februari 

52.1 Rösaringvägen på ovan nämnd sträcka är idag ganska hårt trafikerad (ca 2000 fordon/dygn) 
och olämplig att färdas på som oskyddad trafikant, och det finns detaljplaner på utbyggnad av 
Säbyholm samt Tammsvik, vilka kommer generera ca 1000 fordonsrörelser per dygn enligt 
det trafik PM som gjorts angående Säbyholm baserat på 160 ytterligare bostäder. På det 
planeras cirka 230 bostäder inom Tammsvik och då borde trafiken här bli minst 1400 
fordonsrörelser per dygn, d.v.s. mer än dubbelt så mycket trafik som idag.  
Då vi bor på Hammartorp ser/hör vi nästan dagligen tillbud på Rösaringvägen. I och med 
utbyggnaden av Säbyholm samt kommande Tammsvik kommer även fler oskyddade 
trafikanter färdas på denna väg. Det kommer att medföra en ökad risk för boende, framför allt 
tonåringar utan körkort/fordon som kommer ta sig till från Bro samhälle, men även boende i 
Tegelhagen som kanske vill cykla till Ådöbadet eller den planerade badplatsen vid Säbyholm. 
Jag anser ej att det är lämpligt att detaljplanera dessa områden utan att kunna erbjuda en säker 
transport till från hemmet som oskyddad trafikant. För att ni som beslutar om kommunen på 
något sätt ska förbättra trafiksäkerheten på väg 902 Rösaringvägen, till exempel övertagande 
av väghållaransvar från Trafikverket så att kommunen kan göra egna beslut om denna väg, 
kommer jag även bjuda in er alla till vandring av sträckan Tegelhagen-Ådökorset och tillbaka. 

Kommentar: 

52.1 Se kommentar 4.1 m.fl. 
 

53 Privatperson 2         inkom den 10 februari 

53.1 Den rådande trafikbelastningen av pågående tungtrafik till Lindormsnäs gamla grustäckt samt 
nybyggen vid Rättarboda ger cirka 5-15 stycken 30-40 ton tunga lastbilar i timmen. Jag anser 
att en ytterligare ökad belastning med fler byggprojekt i områden i anslutning till Smidövägen 
är väldigt dåligt för miljön, inkluderat strandskyddsområden och vattentäkter. Dessutom leds 
trafiken via Rättarboda, som har bostäder och skolor, vilket inte är en bra lösning för 
trafiksäkerheten. Situationen är redan hårt ansträngd och det är ett under att inte fler olyckor 
har inträffat. Cyklister och fotgängare löper stor risk i och med byggföretagens framfart, 
smutsiga vägar, inga vägmarkeringar samt på tok för höga farter av tunga fordon. Finns det 
verkligen behov av fler bostäder i Säbyholm det pågår ju flera byggprojekt i Upplands-Bro 
som har bättre infrastruktur? Behåll gärna lite av det vackra naturliga i området runt 
Säbyholm. 

Kommentar 

53.1 Se kommentar 4.1 m.fl. 
 

54 Privatperson 3         inkom den 17 februari 

54.1 Jag hör med förfäran att grannar och andra engagerade i Sunnerdahl/Säbyholm ter sig alltmer 
uppgivna inför det föreliggande detaljplaneförslaget. Man tror inte att kommunstyrelsen lyssnar 
på kommuninvånarnas önskemål utan förutsätter att bli överkörda och att kommunstyrelsen 
väljer att gå exploatörerna till mötes. Jag väljer att tro något annat. Jag tror att ni förstår vikten 
av att bevara ömtåliga områden, områden som Säbyholm vilka ger kommunen plusvärde och 
inte minst, jag tror att ni väljer att lyssna på era kommuninvånare! 
Det är huvudlöst obegåvat att överhuvudtaget överväga att spoliera en av Upplands-Bros 
fåtaliga både kulturhistoriskt och arkitekturhistoriskt intressanta platser genom en detaljplan 
som behandlar denna pärla på samma okänsliga sätt som flertalet övriga pågående 
byggnadsprojekt inom kommunen. Vi kommuninvånare har inget som helst intresse av att 
fastighetsexploatörerna får möjlighet att vinstmaximera sin satsning. Som kommunledning 
hoppas och tror jag att ni ser till framtida behov av att orörda kulturmiljöer inom kommunen 
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bevaras och kan bli till glädje inte bara för de boende på Sunnerdahl/Säbyholm utan även för 
kommunens, länets övriga invånare. Det nya förslaget ger vid handen byggnader som kommer 
att dominera områdets redan befintliga och förminska Cronstedt och Ivar Tengboms tidiga 
arkitektoniskt intressanta byggnader. En känsligare förtätning tar upp områdets karaktär av 
utspridd bebyggelse placerad i ytterkanter och vid skogskanten och, viktigt, vilka inte tillåts att 
dominera övriga bostäder. 

Kommentar: 

54.1 Se kommentar 29.9 m.fl. 

54.2 Låssa och Säbyholm är klassat som ett tyst område. Det är viktigt idag och kommer att bli 
alltmer viktigt framgent att kropp och knopp har möjlighet att vila från det ständigt pågående 
ljus och ljud som omger storstaden. Upplands-Bro är i stort en landsbygdskommun, låt oss vara 
stolta över det! Ingen, jag törs lova, ingen på Säbyholm önskar att det byggs caféer och 
padelbanor (se exploatören Pro-Torps vision)! Bisarrt att tro att det skulle vara till fördel för 
området. Den typen av platser passar bättre i Tegelhagen, Trädgårdsstaden eller vad ni valt att 
kalla en av de många påbörjade byggarbetsplatserna i kommunen. Återremittera detta ärende för 
en bättre beredning av en detaljplan som tar hänsyn till områdets karaktär. 
Kommunal badplats i Säbyholmsviken, på udden. Även detta förslag ter sig ogenomtänkt. Man 
frågar sig om de planerande tjänstemännen varit på plats? Tidigare utredning av miljöpåverkan 
var undermåligt utförd under en tid på året då naturen gått i viloläge (september) och med 
felaktigt underbyggda påståenden om tidigare badplats på området (se bilagan). Viken är grund 
och hemvist för ett rikt fågel- och djurliv, udden nås genom en skyddad allé som inte lämpar sig 
för bilkörning och idag skyddas av att det är "motortrafik förbjuden". Allmänheten har förstås 
redan idag tillträde till att bada på udden, de är välkomna till fots. Jag föreslår att kommunen i 
stället återupptar Vållsvik/Trollstupet som en kommunal badplats. Bilar kan parkera på befintlig 
parkering vid Rösaring och promenera ned till badet. En bajamaja och en soptunna vore fint att 
som tidigare komplettera badplatsen med. Ådöbadet kan även det utvecklas till en större 
kommunal badplats. Alternativ badplats närmare centralorten kan förslagsvis läggas nedanför 
kommunägda Kvistaberg. 

Kommentar: 

54.2 Se kommentar 27.6 m.fl. 

54.3 Låt oss engagerade kommuninvånare se att ni tar till er kritiken av den föreslagna detaljplanen. 
Backa bandet! Hedra Magna Sunnerdahl, hon skapade en skola som blivit en underbar bymljö 
och som nu, drygt 100 år senare riskerar att oåterkalleligt förvandlas till vilken standardförort 
som helst. 
 

55 Privatperson 4         inkom den 18 februari 

55.1 Hur ställer sig kommunen till att anlägga och bygga bostäder i en miljö som har ett stort unikt 
kulturvärde för svensk historia, tycker man att det är rimligt att förstöra den miljön med 
anledning av att bygga bostäder. I dagsläget är det en fin planterad parkmiljö med unika, 
fridlysta och väldigt sällsynta gamla träd, buskar, blommor. Delar av området som skall 
bebyggas innefattar stora fruktträdgårdar, med olika sorters äppel-, päron- och körsbärsträd 
som inte finns i övriga området. Hur ställer sig kommunen till att utrota dessa växtarter, 
fågelarter, insekter? Har man över huvudlaget tagit ställning i denna fråga utifrån 
(Skogsstyrelsens) artskyddsförordning? Varför förstöra denna tillgång till området?  
I dokument och uppgifter till de boenden som köpte/flyttade in i första skedet (befintliga 
fastigheter) 2015 sades i dåvarande detaljplan att 60 stycken nya bostäder var det som skulle 
tillkomma i orådet, hur kan 60 stycken bli 170 stycken? Hur motiverar kommunen detta 
beslut? Hur kan kommunen garantera att detta inte ökar under byggnationens gång, som den 
har gjort i det nya område Bro Mälarstrand (f.d. Tegelhagen) vid Rättarboda. Där byggplanen 
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från början var 1900 stycken bostäder som förhandlades ner till 1400 stycken bostäder men 
som nu i realtid slutat på över 2300 stycken bostäder. Kan kommunen garantera detta? 

Kommentar: 

55.1 Se kommentar 24.6 och 29.9 m.fl. Något detaljplaneförslag med 60 nya bostäder har aldrig 
varit aktuellt. Ett flertal bestämmelser i plankarta syftar till att reglera hur stor del av området 
som får bebyggas. Det är utifrån dessa bestämmelser som siffran 140 nya bostäder är räknad. 

55.2 Hur ställer sig kommunen till trafiksäkerheten i området? Landsvägen som leder ner till 
Säbyholm trafikeras i dagsläget väldigt tungt, detta skall inte åtgärdas trots att det planeras 
utbyggnationer på Ådö, Säbyholm, Lindormsnäs samt att det blir allt fler åretruntbostäder ute 
mot Smidö och övrig omgivning. Hur tänker kommunen i den frågan? Samt att all denna trafik 
skall passera rakt igenom det nya området Bro Mälarstrand, nära skola och lägenhetskomplex, 
har kommunen verkligen gjort en rättfärdig trafiksäkerhetsbedömning i den frågan med 
anledning av den höga trafikbelastningen som redan är i dagsläget och säkerheten för de 
boende och skolbarn som dagligen skall passera aktuell väg? 
Hur motiverar kommunen trafiksäkerheten i den frågan? Även om de ej är en direkt fråga mot 
detaljplanen i Säbyholm så måste man titta på det ur ett helhetsperspektiv! Med en ökning på 
över 300% av fordon och människor i området kommer trafiksäkerheten påverkas extremt, 
vägarna är smala, vissa vägar går nära befintliga fastigheter, skymd sikt, fler barn. Att man 
tror människan ska ta ansvar och hålla hastigheter vet vi alla att de inte gör, detta fungera ok i 
dagsläget då trafikintensiteten är låg. 

Kommentar: 

55.2 Se kommentar 4.1 m.fl. 

55.3 Det är sorgligt att Säbyholm byggs sönder, så att det som lockar i området inte längre finns 
kvar. Många av oss som flyttat ut till området har gjort de på grund av miljön, närheten till 
natur och att området är mindre bebyggt och där med mindre befolkat samt att området är 
klassat som ett tyst område. Många av oss som valt att bosätta oss i Säbyholm arbetar i 
ansträngda yrken där arbetstiden kräver treskift och där med sover på dagtid. Att området 
klassats som ett tyst område bör bevaras, var har kommunen för inställning till detta? 

Kommentar: 

55.3 Se kommentar 27.5 m.fl. 

55.4 Hur kommer det sig att de fastigheter som enligt tidigare detaljplan ritats ut i äppellunden 
nedanför gamla trädgårdsmästarbostaden i området Lantliv blivit fyra bostäder i stället för två 
som den tidigare ritningen visade, hur kommer det sig? Hur motiverar man detta? 

55.5 Kommentar   

55.6 Det finns så många frågetecken och anledningar för att omvärdera nybyggnation i området 
Säbyholm, Upplands-Bro kommun har ökat sina nybyggnationer senaste åren, varför låter man 
inte dessa områden sätta sig innan ett beslut om att bygga i ett sällsynt kulturarvsområde tas. 
Behövs det verkligen 170 stycken nya bostäder, kan man gå tillbaka till ursprungsplanen på 60 
stycken med hänsyn till kultur, miljö och djurliv?! 
 

56 Privatperson 5          inkom den 18 februari 

56.1 Se yttrande 27 
 

57 Privatperson 6         inkom den 18 februari+ 

57.1 Se yttrande 27 
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58 Privatperson 7          inkom den 18 februari 

58.1 Se yttrande 25 
 

59 Privatperson 8        inkom den 18 februari 

59.1 Se yttrande 27 
 

60 Privatperson 9      inkom den 19 februari 

60.1 Som närboende till Säbyholm är jag och många med mig mycket bekymrade och upprörda 
över den hänsynslöshet som de styrande i kommunen har visat genom att lägga fram en ny 
detaljplan som inte är grundad på realistiska analyser. Stoppa den alltför hårda exploateringen. 
Tag det varsamt och återgå till planen från 2018. Gör om, gör rätt! 
 

61 Privatpersoner 10   inkom den 19 februari 

61.1 Se yttrande 55 
 

62 Privatperson 11      inkom den 20 februari 

62.1 Varje gång vi hälsar på i idylliska Säbyholm är vi tacksamma för att våra barnbarn får växa upp 
i den fina miljön. Jag har med förskräckelse tagit del av byggplanerna och förstår inte hur det 
kan tillåtas att mer eller mindre "trycka in" så många fastigheter i den här idyllen och förstöra 
området. Det gör mig riktigt ledsen. Jag hoppas verkligen att ni lyssnar på de boende och 
omprövar planerna. Yttrandet är i övrigt detsamma som nr 27 
 

63 Privatperson 12      inkom den 20 februari 

63.1 Jag skriver med anledning av att jag med förfäran via min dotter fått ta del av de orimliga 
byggplaner man har för Säbyholm. De valde för tre år sedan att flytta till Säbyholm 5:48 för att 
bilda familj i denna idyll. En underbar och säker miljö för barnen att växa upp i. Det är sorgligt 
att se hur man ens kommer på tanken att exploatera denna mysiga lilla by på detta vis och jag 
hoppas att man sansar sig och anpassar utvecklingen av Säbyholm på ett sätt som gör att dess 
unika kvalitéer bevaras. Yttrandet är i övrigt detsamma som nr 27 
 

64 Privatperson 13       inkom den 20 februari 

64.1 Säbyholmsviken som är en liten sluten vik och redan som det är väldigt belastad med mycket 
båttrafik, båtklubben längst in i viken med brygga, båtklubb vid ö utanför Lindormsnäs och 
ännu en båtklubb på en av Grytholmarna. Vi tar vårt vatten från Säbyholmsviken, eget 
reningsverk. Dessutom nu även med det omdiskuterade bygget av Grustaget f d Jehanders vid 
Lindormsnäs. 

Kommentar: 

64.1 För att anlägga en småbåtshamn måste ansökan om vattenverksamhet lämnas in där vidare 
prövning kommer att ske. 

64.2 Vi undrar om någon vill bevara något längre då det smärtar att gamla kultur -och naturmiljöer 
byggs bort. Det är så tråkigt när tankar bara går i ekonomisk riktning. Hur ska vägen ner till 
Bro klara av denna belastning. Vi känner med naturen fåglar, fiskar och alla djur, vart ska dom 
ta vägen och all belysning! 

Kommentar: 

64.2 Se kommentar 29.9, 4.1 m.fl. 
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65 Privatperson 14    inkom den 20 februari 

65.1 Detaljplanen borde endast möjliggöra för fristående villor på stora tomter som stilmässigt 
passar ihop med befintlig bebyggelse. Byggnaderna som förslås är alldeles för moderna för att 
skapa en enhet med de befintliga. Inga parhus/radhus/flerbostadshus - då förtätas området för 
mycket. Antalet 170 bostäder är alldeles för expansivt. 

Kommentar: 

65.1 Området präglas idag av att ha byggts ut i omgångar under hela 1900-talet. Se även 
kommentar 29.9 m.fl 

65.2 Trafiksituationen på Rösaringvägen är redan väldigt ansträngd, mycket tung trafik som sedan 
bygget av Tegelhagen går igenom en rejäl getingmidja - trafiksituationen vid Tegelhagen måste 
lösas genom en förbifart innan några nya bostadsområden kan etableras respektive befintliga 
bostadsområden på Ådö/Smidö kan förtätas. 

Kommentar: 

65.2 Se kommentar 15.2 m.fl. 

66 Privatperson 15       inkom den 20 februari 

66.1 Se yttrande 55 

67 Privatpersoner 16      inkom den 20 februari 

67.1 Härmed protesterar vi mot det nya förslaget att bygga 170 bostäder på Säbyholm, i stället för 
de 90 som var aktuella i samrådet. Vi vänder oss mot att man i det nya planförslaget helt gått 
ifrån varsamhet, bevarande, hållbarhet och dialog. Man väljer i stället att låta exploatörens 
intressen styra. Snälla, var rädda om en av kommunens mest unika platser! 
Bifogat är en namninsamling från människor som har en relation till Säbyholm. Vi vill göra 
kommunstyrelsen och övriga politiker uppmärksamma på att flera boende på Säbyholm har 
fått skriva på ett papper när de köpte sin bostad av Säbyholms fastigheter, där de förbinder sig 
att inte lämna synpunkter i en framtida planprocess. De som är direkt berörda av denna 
exploatering är således förhindrade att yttra sig, och har inte kunnat skriva på denna 
namninsamling. Är det känt för kommunstyrelsen och övriga politiker att kommuninvånare 
inte har möjlighet att lämna de synpunkter som kommunstyrelsen efterfrågat i denna 
planprocess? 
Vi reagerar starkt mot det senaste planförslaget rörande Säbyholm, där de tidigare planerade 
90 nya bostäderna har ökat till 170. Vi ställer oss positiva till en försiktig nybyggnation enligt 
samrådsförslaget 2018. Vi ser dock med förfäran hur man har nästan fördubblat antal 
tillkommande bostäder i det nya planförslaget. Vi är mycket kritiska till att man valt att frångå 
den tidigare planen till förmån för en överexploatering som inte området klarar ur ett 
bevarandeperspektiv.  

Kommentar: 

67.1 Se kommentar 29.9 m.fl. 

67.2 Området är klassat som riksintresse för kulturmiljövård och har klarat sig från större 
förändringar sedan tidigt 1900-tal, vilket har givit Säbyholm sitt unika uttryck. Området ingår 
även i Görvälnkilen. Enligt Regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS) är grönkilar 
såsom Görvälnkilen ”oskattbara för människors välbefinnande. Kilarna är också mycket 
viktiga för den biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden”. Att området har 
hanterats varsamt har även lett till att det är klassat som ”Tyst område” i RUFS. Enligt RUFS 
är tysta miljöer kvaliteter som måste värnas. 

Kommentar: 

67.2 Se kommentar 27.5 m.fl. 
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67.3 Om antalet nya bostäder ökar från 90 till 170 kommer biltrafiken öka markant. De siffror som 
redovisas i det senaste planförslaget angående trafikrörelser anser vi är grovt underskattade. 
Den markanta trafikökningen kommer att hota den tysta och lugna miljön och den Bullerby-
känsla som råder i området. Den markanta trafikökningen strider även mot 
hållbarhetsprincipen, som bör genomsyra all planerad exploatering. Området ligger långt från 
service och de boende kommer sannolikt välja bil för transporter. Sett ur ett barnperspektiv är 
hållbarhetsaspekten mycket viktig och där måste trafikökningen tas i beaktan. Vi ställer oss 
mycket kritiska till att man väljer att bortse från detta, till förmån för exploatörers intressen. 

Kommentar: 

67.3 Se kommentar 4.1 m.fl. 

67.4 Vi anser att kommunen markant har ändrat förutsättningarna i planprocessen, då man valt att 
nästan fördubbla antalet bostäder. Detta utan att göra en ny miljökonsekvensbeskrivning. Man 
har således valt att inte utreda och redovisa konsekvenser av denna bostadsökning, som 
påtagligt ändrar förutsättningarna i planen sedan samrådet. Man har även valt att omdefiniera 
bostadstyperna till att inkludera flervåningshus, vilket skulle förstöra den unika karaktär som 
Säbyholm har. Den tidigare målsättningen var att Säbyholm i framtiden skulle uppfattas som det 
”gamla” Säbyholm med ”hus i park”. Vi kräver att man återgår till den tidigare planen, 
fastställd 2018-06-13, där man med större varsamhet planerat för endast 90 nya bostäder, vilka 
skulle underordna sig befintlig bebyggelse i storlek och uttryck. 

Kommentar: 

67.4 Miljökonsekvensbeskrivningen är uppdaterad både till granskningen och antagandeskedet. 
Antalet bostäder har minskats till 140. 

67.5 Jag vill göra er uppmärksamma på att flera boende är tystade av Säbyholm Fastigheter via sina 
bostadskontrakt. Jag hoppas att även ni ser det problematiska i att de som i allra högsta grad 
måste få sina synpunkter framförda vid granskningen inte har möjlighet att lägga fram dem. 
Vad säger juridiken/kommunjuristen om detta? Är det lagligt att frånta kommuninvånarnas 
rättigheter på detta sätt? 

Kommentar: 

67.5 Att de boende i området har skrivit på kontrakt om att lägga fram synpunkter är inget som 
kommunen tar hänsyn till. Efterlevnaden av ett sådant kontrakt är en fråga för civilrättslig 
domstol men har ingen betydelse för detaljplaneprocessen. 

67.6 Texterna nedan är författade av boende i Säbyholm, som inte vågar skicka in i eget namn på 
grund av sina kontrakt. "Synpunkter på nya detaljplanen. Vi var några av de första att bosätta 
byn efter den omfattande renoveringen av bebyggelsen, och vi har fått se och bidra till den 
framväxande idyll byn är idag. Vi har varit medvetna och positiva till en fortsatt exploatering 
av miljön sedan vi flyttade hit. De planer som presenterats under åren har fram tills nyligen 
rimmat väl med våra ursprungliga förväntningar; en försiktig och hållbar expansion av en 
kulturhistoriskt unik miljö, väl balanserad mellan exploateringsintressen och bevarande. 
Planen från 2018 var – i vår mening - förankrad i denna svåra balansgång och vi har inte 
lämnat några invändningar tidigare. 
När vi nu tar del av det senaste förslaget ser vi att man frångått de vägledande principerna från 
tidigare, tydligast i antalet hushåll; från 90 till 170. Det är nära en fördubbling. Många 
konsekvenser av denna fördubbling är ickelinjära, framför allt beträffande trafik och 
infrastruktur.  
Det betyder att antalet bilar, transporter och rörelser i området, såväl som till och från 
Säbyholm, inte skalar i takt med antalet hushåll. Det är rimligt att anta att en familj i 
Säbyholm har behov av 1-2 bilar. Ett hushåll i Säbyholm behöver hämta och lämna barn på 
aktiviteter, handla mat, göra ärenden, åka till arbete och ta emot besökare.  
Med denna verklighet i åtanke, innebär en dubblering av antalet boende en exponentiellt 
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ökande belastning på infrastrukturen. För att lösa detta kvarstår endast att antingen förändra 
infrastrukturen så dramatiskt att bevarandeaspekten av Säbyholm helt försvinner, eller att se 
attraktionen dala i takt med den ohållbara livsmiljö som följer.  
Planerna från 2018 innebär också utmaningar, men där har man kunnat se en mer försiktig och 
respektfull inställning till miljön, med stort fokus på bevarandet av park- och bykänslan. Även 
om bebyggelseytan i sig inte ökat dramatiskt med det nya förslaget, är det av ovan nämnda 
skäl orimligt att förvänta sig ett likvärdigt resultat i förlängningen. Den dubblering som 
föreslås riskerar alltså att dramatiskt försämra förutsättningarna för att kunna bibehålla den 
unika miljö Säbyholm erbjuder, och därmed även tillintetgöra Säbyholms attraktionskraft, 
vilket borde ligga i kommunens, exploatörens och invånarnas gemensamma intresse. Vi 
uppmanar beslutsfattarna att tänka om i detta ärende, och återgå till de väl förankrade 
principer, planer och förväntningar som presenterats tidigare. Jag menar att det ligger i 
samtliga aktörers intresse. 
 
"Vi undrar vilka lösningar som har presenterats vad gäller det ökande antalet bilar, både vad 
gäller trafik och parkeringsplatser? Bussen går på lilla Rösaringvägen in på en liten 20-väg 
innan den vänder. Det är stundtals bilkö i rusning redan nu. Många gånger får vi backa för att 
bussen skall kunna svänga in på den del av Rösaringvägen som leder mot Låssa kyrka. Hur det 
skall bli när fler bilar skall belasta vägen vågar vi inte tänka på. 
Vägkanterna är sönderkörda och det bor både barn och hundar längs vägen som kan springa 
ut. Har bullerutredning gjorts? Sikten är också skymd till stora delar då vägen har hög-och 
lågpunkter. Att belasta den med fler bussturer och all utökad trafik som 170 nya bostäder för 
med sig, kommer att bli ohållbart. 
Placera busshållplatsen på gärdet invid den nya vägen där det finns gott om utrymme att 
vända. I den ursprungliga planen från 2018 fanns endast parhus och villor med en familj i 
varje enhet.” 
 

Kommentar: 

67.6 Antalet bostäder har minskats till 140. Dimensioneringen av bedöms vara lämplig även för det 
antal bilar som nu föreslås. Gång- och cykelväg planeras att byggas till Tegelhagen. 
Busshållplatsen föreslås att vara kvar i samma läge som idag. Möjlighet att ordna vändplats 
finns i planen. 

67.7 Sammanfattningsvis kan mycket göras annorlunda och vi hoppas att alla synpunkter beaktas." 
 

68 Privatperson 17      inkom den 21 februari 

68.1 BAKGRUND: Upplands-Bro är i dagsläget en kraftigt expanderande kommun. Tusentals nya 
bostäder byggs i närheten av centralorten och Pendeltågsstationen. Ett antal tätbebyggda 
bostadsområden av förortskaraktär är i vardande såsom Trädgårdsstaden, Bro Mälarstad och 
Tegelhagen m.fl. 
Kommunens gamla och tusentals tillkommande nya innevånare kommer i framtiden ha stort 
behov av rekreation och friluftsliv. Sunnerdalska skolan på Säbyholm är en unik kulturmiljö 
skapad av Arkitekterna Tengbom och Cronstedt vid 1900 talets början. Ivar Tengbom är bl.a. 
känd för Stockholms Konserthus, Tändstickspalatset och Handelshögskolan och Cronstedt bl.a. 
för Sturebadet, Falsterbohus, Hagalunds kyrka och stadsplanerna för Lidingö och Mörby. Det 
unika skolområdet har karaktären av en gammaldags Brunnspark. I parkområdet ligger de 
gamla elevhemmen och skolbyggnaderna diskret spridda runt huvudbyggnaden i dungar i 
områdets ytterkanter.  
Som en integrerad del i områdets bortre del ligger också den fantastiska lilla Låssa kyrka från 
tidig medeltid. Den kulturskyddade smala Rösaringsvägen med vikingatida/medeltida 
sträckning slingrar sig genom skolområdet förbi kyrkan och anknyter till fornlämningarna på 
Rösaring i med omgivande Natura 2000-område. Allt sammantaget i nuvarande skick är 
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Säbyholm en pärla för rekreation och fritidsaktiviteter för nuvarande och framtida 
kommuninvånare. För att bevara byggnaderna på Skolområdet har man valt att göra ett 60 -tal 
bostäder i befintliga byggnader. 
 
Området var inte planerat för så många fasta hushåll och framför allt inte för de ca 2 bilar per 
hushåll som ett boende 6-7 km från centrum service oftast kräver. De gamla promenadvägarna 
inom området skall idag svälja bilar, gångtrafikanter och cyklister. Rösaringsvägen in i området 
som är skyddad och inte får ändras är inte mycket bredare än promenadvägarna. Den trafikeras 
nu idag även av lokaltrafikens bussar som inte tidigare körde in i området. Ett möte med bussen 
som gångtrafikant, cyklist eller ryttarekipage är inte angenämt, får bussen samtidigt möte med 
en bil får man fly upp på gräsmattan. 
Här vill man nu enligt planen trycka in 170 nya bostäder (350 bilar till). Bostäderna i form av 2-
vånings flerfamiljshus, en del med ”inredningsbar vind” d.v.s. 3-våningshus, i tätt 
sammanpackade block som i tättbebyggt förortsområde. Husen kommer sannolikt bli upp till 10 
meter i höjd. Denna för området helt artfrämmande bebyggelse kommer att helt krossa och 
dominera den av arkitekterna Tengbom och Cronstedt skapade kulturhistoriska miljön. 
Områdets äldre bebyggelse marginaliseras och blir ett artfrämmande inslag i den nya miljön. 
Den gamla miljön raderas bort av den nya dominerande bebyggelsen och med den försvinner 
också områdets kulturhistoriska mervärden. 
Kommuninvånarna berövas möjligheten att avnjuta rekreationsområdet Säbyholmsparken, 
Låssa kyrka och Rösaringsområdet genom att Säbyholm ”pluggas igen” för besökare av den nya 
tätorts-bebyggelsen. Som innebär, för många människor, bostadshus och bilar på en alltför liten 
yta. 
Även om man bygger en ny matarväg till området kommer det att bli trångt för dom boende och 
än svårare för eventuella besökare. (Vem törs i framtiden släppa ut sina barn i den nya 
trafikmiljön). Vägen från Bro till Säbyholm är smal och i stort sett utan vägrenar. Att möta 
bussen, sopbilen eller annan tung trafik kan vara ett äventyr, speciellt på vintern då snö och is 
gör den ännu smalare. 
För gångtrafikanter. cyklister och mopedister är det verkligen förenat med livsfara att förflytta 
sig längs vägen. Värst är det naturligtvis under dygnets och årets mörka perioder. Innan vägen 
fått en annan säkerhet känns det oansvarigt och inte till gagn för kommunens invånare att 
godkänna ny-etableringsprojekt som Säbyholm och grustaget. 
SLUTSATS: Oavsett hur man i tal och skrift poängterar att man tar hänsyn till natur, miljö och 
kulturmiljö så är exploatörens främsta uppgift att räkna hem maximal vinst för sitt företag. En 
uppgift som i detta fall helt uppenbart inte sammanfaller med kommunen och dess invånares 
intressen.  
Det är våra kommunpolitiker och kommunens tjänstemän som har till uppgift att ta tillvara våra 
intressen. Den föreslagna detaljplanen gynnar uppenbart exploatörens intresse av att maximera 
sin vinst -mer än att långsiktigt gynna kommunen och dess invånares intressen. 
Jag kan i dagsläget inte se några fördelar för kommunen och dess innevånare med en 
hårdexploatering av Säbyholm. Med den byggtakt som finns kommunen just nu kan behovet av 
just dessa bostäder inte vara speciellt stort. Exploatören har från 2018 smyg-ökat sitt redan då 
absurda projekt från 90 bostäder till 170 
GÖR OM: Till kommunens politiska ledning och tjänstemän : Ställ krav och tillvarata 
kommunens invånares intressen i ett långsiktigt perspektiv. Räkna hem maximal vinst från 
kommunens och natur- och kulturvärdenas sida. Planera för ett mycket mindre antal bostäder 
(25-30). Kanske 1 plans byggnader med inredningsbar vind som underordnar sig den nuvarande 
bebyggelsen och placera dom enligt principen för den äldre bebyggelsen. Utspritt och i 
områdets ytterkanter. Kanske skall man överhud ligga lågt med att ”utveckla” naturområdena 
bortom Tegelhagen till dess att Rösaringsvägen får en säker utformning. 

Kommentar 

68.1 Se kommentar 29.9 m.fl. 
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68.2 Säbyholms vattensjuka strandängar och våtmarker kring udden är den typ av mark och biotop 
som man på många håll i landet försöker återskapa på konstgjord väg. Här finns den rent 
naturligt med en rik fauna och flora. 
Exploatören vill naturligtvis sälja lägenheter till ett högt pris med lockrop om badmöjligheter 
och båtplats. Kommunen hoppar beredvilligt på och erbjuder att ta på sig ansvaret för en allmän 
kommunal badplats. I plan materialet nämns anläggande parkeringsplatser, sandstrand och 
”restaurering” av idag obefintlig brygga med hopptorn. 
Udden och viken har aldrig varit känd bland lokalbefolkningen som något bra badställe. Viken 
är långgrund, stranden till stor del vassbevuxen och bottnen bestå ofta av lera och dy. Det 
berömda och ganska kortlivade hopptornet krävde en 100 meter lång spång för att man skulle nå 
ut till djupt vatten. På den lilla udden finns ett sommarhus och ett oinrett förråd. Vägen ut till 
udden är smal och kantas av en fin skyddad allé. Vägen saknar riktigt bärlager och är vattensjuk 
stora delar av året förutom för husägaren har fordonstrafik inte varit tillåten. Under stor del av 
1900-talet har strandängarna och del av udden betats av gårdens kor under några 
sensommarveckor. Därigenom har landskapet hållits öppet.  
Den lilla udden har under 1900-talet levt ett ostört och skyddat liv och är av en känslig naturtyp 
som inte tål större slitage och exponering. Den ligger och inom Görvälns ”tysta zon”. 
Udden och strandängarna är ett Mecka för fåglar, småvilt, kräldjur och insekter och skymnings 
/natt jagande fladdermöss och kattugglor. Fåglar som syns är bland andra Lom, Enkelbeckasin, 
Rördrom, Sothöna, Dopping, Gråhäger, Strandskata, Skarv, Lärkor, Strandskata, Tornseglare 
(från vårt hus som jagar över strandängarna) Sångsvan, Knölsvan, Tranor, Kärrhök, Duvhök, 
Ormvråk, Fiskgjuse (alltmer sällan), Havsörn. Vilt som syns är Fälthare, Småvessla, Åkersork, 
Mink, Rådjur, Älg, Räv, Kräldjur som syns Grodor, Paddor, Salamander Stor, Sandödla, 
Kopparödla, Huggorm och Snok samt diverse insekter och fjärilar.  
Någon seriös undersökning och inventering av fauna och flora av detta art-rika och känsliga 
område har inte förekommit. I planmaterialet har förekommit två rapporter från Ekologikonsult 
AB  
1: Conec och Firman Ekologikonsult AB, 2014. Växt- och fågelliv vid Säbyholmsudden. 

2. Firman Ekologikonsult AB, 2014. Vattenkvalitet, växter och strandfauna, inre 
Säbyholmsviken. 

Insamlingen av material till båda dessa utredningar utfördes under en dag, 9 september 2014. I 
förbifarten gömt inne i materialet konstaterar man att tidpunkten på året inte var den bästa för 
att studera djur och fågelliv och att tiden var för kort. Tyvärr inleds båda rapporterna med en 
sammanfattning som ger intrycket av exploatering av området är problemfri. ”Sammanfattning: 
Hela projektområdet har en vegetation som är typisk för östra delen av Mälarens stränder. Inga 
rödlistade eller hotade arter har hittats i området, förutom den rödlistade vattenväxten bandnate 
som växer på flera ställen på några meters djup. Den rödlistade arten sånglärka skulle kunna 
häcka inom projektområdets gränser, men det finns inga rapporter om detta. Inga fridlysta arter 
har påträffats”.  
Visserligen var man bara ute 1 dag den 9 september. Men eftersom alla svenska vilda fåglar är 
fridlysta betyder det att man inte sett någon fågel alls trots att det måste ingått i uppdraget att 
speciellt spana efter alla former av djurliv. 
2015 presenteras ännu en rapport ”Översiktlig naturmiljöutredning i Säbyholm Underlag för 
MKB” Utförd av Ekologigruppen AB utförd under ett besök i juni 2015. Upplägget är ungefär 
detsamma som i de tidigare rapporterna. Man börjar med en sammanfattning, där man påstår att 
inga miljöhinder föreligger. Konstaterar flyktigt att ingen inventering av flora och fauna gjorts 
och hänvisar till ”tidigare undersökningar” som vi nu vet är i det närmaste obefintliga. 
Udden är inte stor. Något större bad kommer aldrig att kunna utvecklas där. Redan enbart 
skolans fasta invånare kommer att få det trångt där. Behåll fordonstrafik förbjuden på den lilla 
vägen med allén. Stryk parkeringsplatsen och sandstranden och låt dom som vill bada 
promenera ned. Bryggan med hopptornet och den långa spången var ingen bra idé och blev 
heller inte så långvarig. Något större badliv från skolans sida har inte förekommit eftersom 
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majoriteten av elever åkte hem över sommaren. 
Behåll befintliga bryggor i den form de har idag. Hopptornsbryggan existerar inte idag. Kvar är 
bara 100 år gamla stolpar i vattnet. Att ”renovera” den bryggan är en utopi. En sak de 
bristfälliga naturundersöknigarna varit eniga om är att; (Ekologigruppen AB juni 2015)’ 
”Restaureringen av bryggor på platsen för befintliga bryggfundament bedöms inte medföra 
negativa konsekvenser för stränder eller vattenmiljö, förutsatt att ingen ytterligare byggnation, 
grävning eller muddring sker.” 
I planen talas om bryggor för småbåtar och kajaker. Det låter rart men har man väl en brygga 
finns liten möjlighet att reglera hur stora och hur många båtar som tillfälligt vill angöra bryggan. 
Hur många platser till skolans 60-230 bostäder har man tänkt? Udden är som sagt inte så stor. 
Kommunen borde satsa på att utveckla befintliga allmänna bad och kanske fundera på att skapa 
något nytt med bättre utvecklingspotential än Säbyholm i ett mindre känsligt naturområde som 
inte är en tyst zon. Där man kan bada, stoja, åka båt och vattenskoter i ett område med mindre 
känslig natur tillgängligt med gång och cykelbanor från delar av centralorten. 

Kommentar 

68.2 Se kommentar 27.6 m.fl. 
 

69 Privatperson 18     inkom den 21 februari 

69.1 Enligt PM från Sven Ekman Consulting beräknas bilalstring av nybebyggelse i Säbyholm till ca 
1000 fordon/dygn. Under byggtiden vid Säbyholm kommer trafik och tung byggtrafik att 
trafikera Rösaringsvägen genom nybyggda Bro Mälarstrand där för/lågstadieskola ligger nära 
vägen, med flera övergångsställen och busshållplatser och där boende har sina 
uteplatser/balkonger utmed Rösaringsvägen. Torg och sitt/solbänkar utmed vägen är placerade 
för ett tänkt lugn med trafik i liten skala. Här pågår idag omfattande byggtrafik och buller som 
tyvärr kommer att fortsätta många år framöver pga. bygget i Tegelhagen. Redan nu är det även 
ökande och tung trafik genom Bro Mälarstad mot/från Smidö/Ådöhållet. Med tanke på den 
planerade nybebyggelsen i Säbyholm, utökning av Tammsvikanläggningen + 220 nybyggda 
bostäder och planerad nybebyggelse på Ådö kommer trafiksituationen på Rösaringsvägen bli 
ohållbar. 
En av konsekvenserna av dessa byggplaner är/blir buller, dålig, skadlig luft och farliga 
trafiksituationer, vilket kommer påverka boende och framför allt alla barn ohälsosamt och 
negativt i Bro Mälarstad utmed Rösaringsvägen. I Sven Ekman Consultings PM konstateras att: 
”Rösaringsvägen går genom ren landsbygd. Körbanans bredd är ca 6 m. Högsta tillåtna 
hastighet är omväxlande 50 km/tim och 70 km/tim.” Sven Ekman Consultings PM är daterat 
2017 06 26 - då var det skog på båda sidor om Rösaringsvägen utanför Rättarboda men planerna 
på Bro Mälarstad/Tegelhagen fanns. 
Dämpa den hysteriska utbyggnaden och förstörelsen av kultur-skog-djur-naturvärden i Bros 
närområde. 

Kommentar: 

69.1 Se kommentar 4.1 m.fl. 
 

70 Privatperson 19      inkom den 21 februari 

I det undersökande förarbetet inför detaljplan har man i MKB gjort en kulturhistorisk analys av 
platsen och dess förgångna. I texten, en av bilagorna till detaljplaneförslaget framtaget av 
Structor, har man identifierat byggnader i parkmiljö/lantmiljö som tongivande gällande 
karaktären i området. Dessa byggnader, dvs. de gamla elevhemmen och skolbyggnaderna ligger 
som man skriver "strategiskt placerat" i landskapet, på höjder med tillbörlig distans till 
varandra, uppförda i skala passande för platsen. En skala i våningshöjd och fotavtryck man till 
stor del efterföljt med de tillägg som tillkommit under 1970/90-tal. Det är denna finkänslighet 
kring nybyggnation som gett upphov till den bystruktur i miniatyr, klart lantlig i sin karaktär, 
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som präglar området idag. Den karaktär som gjort Säbyholm till vad det är, en plats med tydliga 
årsringar där det nya inte tillåtits dominera det gamla. Nytilläggen har snarare antagit en 
underordnad roll till förmån för helhetskaraktären vilket givit oss en lantlig miljö, arkitektoniskt 
präglad av typologin hus i park. Borde inte all eventuell fortsatt exploatering av området följa 
samma Formula om man har som avsikt, vilket man påstår, att bevara de kulturhistoriska 
kvalitéer och den karaktär som gör Säbyholm unikt? Det vill säga en Formula som innefattar 
fortsatt gles bebyggelse (de gamla elevhemmen ligger utplacerade med genomsnittligt avstånd 
på tiotals meter sett till varandra) väl anpassad till landskapet, med hus underordnade 
existerande natur. Precis som man uppenbarligen identifierat i det undersökande analysarbete 
som föregått gestaltningsprogrammet, ett dokument där ord som parkkaraktär och småskaligt 
återkommer gång på gång i beskrivningen av området. Att hävda att man bidrar till bevarandet 
av denna miljö genom designförslag där ledmotivet är ”kontrasterande” är rakt igenom felaktigt. 
Att man i prospekteringen aktivt jobbat vidare med ledorden parkkaraktär och småskaligt i 
själva förslaget är svårt att läsa in. Detta nya förslag beskrivs visserligen i den förslagna 
detaljplanen som en: förtätning med tillkommande bebyggelse "anpassad" till den befintliga 
kulturmiljön. Vad som faktiskt visas upp i det föreliggande förslaget, den tilltänkta skalan på 
exploatering och enskilda hus, där tilläggen dominerar både i enskild storlek och antal, vid sidan 
det befintliga. 
Byggnaderna har utplacerats med en förtätningsgrad som är mer besläktad med kommunens 
befintliga tätorter än den nuvarande kontexten, vilket gör det svårt att inte läsa in denna 
"anpassning till befintlig kulturmiljö" som ett gestaltningsgrepp bestående av tomma ord som i 
de konkreta förslagen reducerats till träfasader bestrukna med Falu rödfärg?  
Greppet hus i park, som man visserligen återbrukat, har skalats upp och förvrängts till något 
som snarare påminner om faluröda trähuslameller där den enda gemensamma nämnaren med 
originalen är att de står utplacerade som solitärer. 
Vad det rådande förslaget missar, eller aktivt väljer att bortse ifrån är att det är mer än de 
enskilda husens gestaltning som i dagsläget ger området dess karaktär. Landskapet omkring, 
rummen och livet mellan husen är minst lika viktigt, detta är en miljö starkt präglad av 
Säbyholms historia som naturbruksgymnasium och lantbruksort. Förtätningsförslaget som nu 
ligger uppe för granskning medför i stort sett bara att man successivt bygger bort den 
kulturhistoriskt rika parkkaraktär som idag präglar området till förmån för generisk villamatta. 
Vilket blir ännu märkligare om man tar i åtanke att liknande bebyggelse redan planerats och 
delvis genomförts i närområdet (Tegelhagen, Trädgårdsstaden, Bro Mälarstad). En 
framgångsrik förtätning borde snarare ta vara på de existerande platsspecifika kvaliteterna som 
finns och om möjligt förstärka, inte utarma och försvaga dem. Detta skulle man tillexempel 
kunna uppnå genom att tex.: 

 
1. I största möjliga mån begränsa sig till typologin hus i park, se över dess skala så att de nya 
förslagen blir mer i samklang med de befintliga elevhemmen/lärarbostäderna och sedan placera 
ut dessa i landskapet på tillbehörlig distans till varandra samt med lika mycket finkänslighet 
som de existerande husen. 
2. OM alternativa typologier skall introduceras, begränsa dessa till områden som idag 
underminerar den befintliga karaktären, att således vid förtätning introducera MER grönska till 
området och inte tvärt om. Att tex. programmera om den hårdgjorda yta som utgjort den tidigare 
parkeringen (Mellan Torpa och hus C) och då introducera både ett nytt parkrum samt nya 
bostäder vore ett sätt parallellt förtäta och förstärka befintlig karaktär. Det vill säga en 
omarbetning och anpassning av det som i förslaget refereras till som Trädgårdskvarteret. 
3. Se över exploateringsgraden för området som helhet. Att vid förtätning förslå nybyggnation 
av bostäder som skulle motsvara en över 200% tillväxt av både huskroppar och boende i 
området under slagordet bevarande känns motsägelsefullt. Detta skulle inte medföra ökad 
tillgänglighet till det lugna lantliv som idag är en realitet på platsen för fler utan det skulle 
reducera kvaliteterna som gör platsen och således snarare enbart försämra boendesituationen för 
de redan inflyttade. 



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 1 - Granskningsutlåtande 220513

83(88) 

 
 

Detaljplan för Säbyholm (Säbyholm 5:45, m.fl.), nr 1505  Granskningsutlåtande 

Kommentar: 

70.1 Se kommentar 29.9 m.fl. 

70.2 Några avslutande funderingar, att man ökat, näst intill fördubblat, antalet nya bostäder från 
tidigare redan väl tilltagna exploateringsförslag känns märkligt då redan detta mötte motstånd, 
skall inte kommunpolitikerna lyssna till och företräda invånarnas bästa intressen? Fler 
huskroppar med samma yta som tidigare förslag gör inte ett mindre avtryck i den känsliga 
miljön. Det sägs även att planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens 
översiktsplan, om detta nu stämmer blir man nyfiken på att se vad denna översiktsplan tar 
sikte mot? Att systematiskt bygga bort de områden som ger kommunen sin säregna karaktär 
till förmån för att kopiera och klistra in villa/radhusmattor á la förort i valfri perifer 
Stockholmskommun känns som ett skevt sikte. Framför allt då man gör så utan att lyssna till 
de boende, till kommuninvånarna och i stället går exploatörer utan områdesanknytning till 
mötes. 
Det bidrar till socioekonomiskt klimat där exploatörens vinstmaximering premieras över både 
boendes och besökandes intressen då man okänsligt och konsekvent förbiser kultur och 
naturhistoriska värden till förmån för kortsiktig ekonomisk tillväxt hos en liten skara aktörer. 
En skara opportunistiska aktörer utan verklig koppling till de områden man förvanskar. 
Detta oavsett hur mycket man försöker förkläda sin nybyggnadsexplotation med platt 
självmotsägande argumentation om "bevarande" ackompanjerat med lika falskklingande 
områdesnamn. Att klämma in 3-vånings radhus tätt inpå varandra, i skogen, ute på landet och 
hävda att detta är den approach som på "bästa sätt tar vara på och förstärker platsens kvalitéer" 
blir tyvärr inte mindre falskt för att man ger dessa nya tät exploaterade områden pseudo-
poetiska namn som "Lantliv" eller "Bygata". 
 

71 Privatperson 20       inkom den 21 februari 

71.1 Idag efter att folk har flyttat till Säbyholm märks en stor skillnad på belastningen på de 
strövområden som finns runt "Rösaring". Allt från BMX cyklar som gör stigar i skogen till 
hårt slitage på ett kulturarv och en historisk plats som Rösaring. Byggnation i den omfattning 
kommer att förstöra området och tränga ut folk och inte minst de människor som är aktiva i de 
ridstall som finns i området. Området är ett jordbruksområde och bör så förbli. 

Kommentar: 

71.1 Antalet bostäder som planeras har minskats till antagandeskedet. Det är endast i en liten del 
av området som jordbruksmark berörs. 

71.2 Att anlägga en badplats i Säbyholmsviken kan inte vara en bra idé med tanke på badplatsen som 
finns på Ådö. Där borde man lägga krutet och skapa något som kan dra till sig båtliv och 
badgäster. Att Säbyholmsviken inte har en botten som medger badstrand är en annan sak som 
bör tagas hänsyn till. Området klarar inte av den belastningen som detta skulle innebära. 
Förslaget är ogenomtänkt och hör hemma i papperskorgen. 

Kommentar: 

71.2 Se kommentar 14.2 m.fl.  
 

72 Privatperson 21      inkom den 21 februari 

72.1 Yttrandet är detsamma som nr 27 
 

73 Privatperson 22       inkom den 21 februari 

73.1 Till berörda politiker, exploatörer och övriga ansvariga i kommunen. Den planerade 
exploateringen av Säbyholm med omnejd är ett oförsvarbart och ogenomtänkt ingrepp på en 
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av kommunens mest säregna och unika områden. Det strider mot all respekt för miljö, natur 
och kommande generationers möjlighet att få ta del av den fantastiska växtlighet som idag 
frodas i Säbyholms parkområde. 
De gamla äppelträden, en del över hundra år, i parken och äppellundarna är planterade med 
omsorg och med väl avvägda sorter, allt för att passa den naturliga pollineringen. Äppelträd 
behöver andra äppelsorter i sin närheten för att bli pollinerade. Själva pollineringen sköter bin, 
humlor och andra insekter men man måste vara vaksam på att rätt träd finns inom räckhåll för 
dessa flygande trädgårdsmästare. Åkerö behöver t.ex. James Grieve och Oranie för att bära 
frukt. Aroma behöver t.ex. Cox Orange för att bära frukt. Charlamovsky behöver t.ex. Oranie 
och Transparant Blance. o.s.v. 
Tittar man på detaljplanen över Säbyholm ser man ganska snabbt att detta biologiska samspel 
sätts ur spel när så många fruktträd ska jämnas med marken, vilket är helt oacceptabelt. Den 
biologiska mångfald som finns i Säbyholm tillhör en av Sveriges mest värderbara. Träd, 
buskar, fridlysta arter, fjärilar, flugor, humlor och skalbaggar. Ekonomisk vinning får aldrig gå 
före naturens egen konstutställning eller möjlighet till fortplantning oavsett det gäller arter 
eller djur. 

Kommentar:  

73.1 Se kommentar 29.9 m.fl 

73.2 En skenande plan efter 2016. 2016 hade kommunen gett ett medgivande till att bygga 60 
bostäder runt Säbyholm, men man var noga med att poängtera att själva parken runt skolan 
och de gamla elevhemmen skulle hållas orörda. Dock fanns ett fåtal hus inritade på grusplanen 
nedanför Torpa. 
Hur har det kunnat bli 170 hus? Om antalet nya bostäder ökar från 90 till 170 kommer 
biltrafiken öka markant. De siffror som redovisas i det senaste planförslaget angående 
trafikrörelser är grovt underskattade. Den markanta trafikökningen kommer att hota den tysta 
och lugna miljön och den Bullerby-känsla som råder i området. Den markanta trafikökningen 
strider även mot hållbarhetsprincipen, som bör genomsyra all planerad exploatering. 
Området är klassat som riksintresse för kulturmiljövård och har klarat sig från större 
förändringar sedan tidigt 1900-tal, vilket har givit Säbyholm sitt unika uttryck. 

Kommentar: 

73.2 Något detaljplaneförslag med 60 bostäder har aldrig varit aktuellt. Området har kontinuerligt 
byggts till och bebyggelse finns från alla delar 1900-talet. 

73.3 Området ingår även i Görvälnkilen. Enligt Regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS) är 
grönkilar såsom Görvälnkilen ”oskattbara för människors välbefinnande. Kilarna är också 
mycket viktiga för den biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden”. Att 
området har hanterats varsamt har även lett till att det är klassat som ”Tyst område” i RUFS. 
Enligt RUFS är tysta miljöer kvaliteter som måste värnas. 
Det digitala samrådsmötet som hölls den 2 februari 2022 utlyst av Samhällsbyggnadskontoret 
var i sig ett bra och positivt försök att informera om exploateringen av Säbyholm. Mötet var 
tänkt att hålla på 1 timme men tidschemat överskreds med råge. Dels för att fler än vad man 
förstått ville lämna sina synpunkter, dels för att tekniken inte var med den kvällen. Det var 
många som ville men aldrig fick lämna alla sina åsikter, eller ställa de frågor man ville. 
Politiker och företrädare för Upplands Bro kommun, Samhällsbyggnadskontoret samt 
exploatören måste bjuda in till ett nytt samrådsmöte i kommunhuset. Det måste ges ett nytt 
tillfälle att mötas och ge den tid som behövs för att alla berörda parter ska kunna få komma till 
tals i god demokratisk anda. Idag finns inte längre några restriktioner som hindrar att ett 
sådant möte sammankallas. Tänk efter före - det går aldrig att återskapa denna miljö när man 
en gång börjat avverka och exploatera Säbyholm. 

Kommentar:  

73.3 Se kommentar 40.3:  
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Resultat av granskningen 
Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen: 

Dagvattenfrågor: 

Dagvattenutredningen har uppdaterats till antagandeskedet. Resultaten visar att det inte föreligger 
någon risk att föroreningar leds till recipienten eller att flödena ökar till omgivningen. En administrativ 
bestämmelse har lagts in i plankartan för att villkora bygglov med att åtgärder för att förhindra 
översvämning vidtas. 

Markföroreningar: 

En administrativ bestämmelse har lagts till i plankartan i det område där markföroreningar har 
påträffats (a2). Bestämmelsen villkorar bygglov för bostäder med att markföroreningen har avhjälpts. 

Riskfrågor: 

Användningsbestämmelserna i del delar där verksamheter tillåts har ändrats från J till Z, icke störande 
verksamheter. En administrativ bestämmelse har införts som villkorar bygglov för bostäder och 
förskola inom 25 respektive 100 meter med att säkerhetshöjande åtgärder utförs på gasoltanken. 

Administrativa frågor 

Plankartan har uppdaterats med en upplysning om att det inom eller i anslutning till område för 
lagskyddad fornlämning kräver alla markåtgärder en prövning enligt 2 kap. kulturmiljölagen. 

Strandskydd 

Intentionerna i planen har förtydligats i planbeskrivningen. 

Parkering vid udden: 

Den allmänna parkeringsplatsen vid udden har utgått. Avsikten är att lösa parkering utanför 
planområdet. Platsen illustreras i illustrationsplanen och markupplåtelsen regleras i en bilaga till 
exploateringsavtalet. 

Fastighetsbildning 

Planbeskrivningen har uppdaterats med text om hur fastighetsbildningen ska genomföras och tydligare 
motiveringar av gemensamhetsanläggningens den allmänna platsmarkens roll. g har tagits bort ur 
kartan. 

Trafikfrågor 

I samband med att detaljplanen antas godkänns även ett exploateringsavtal. I detta finns ett 
exploateringsbidrag inskrivet som syftar till att medfinansiera en gång- och cykelväg mellan Säbyholm 
och Tegelhagen. Någon färdig utformning av gång- och cykelvägen finns inte i dagsläget men i en 
tidig skiss av läget föreslås den gå i huvudsak längs väg 902, Rösaringsvägen. Planbeskrivningen har 
också har uppdaterats med förtydliganden av hur trafiklösningarna i området är tänkta.  

Parkering 

Parkeringstalet för den tillkommande bebyggelsen har ändrats. Det är också förtydligat att detta behov 
ska lösas inom kvartersmark och att det i vissa fall ska lösas inom samma egenskapsområde som gäller 
för de bostäder som parkeringsplatserna är till för. 

Antal bostäder (förtydliganden av utnyttjandegrad) 

Förändringar har gjorts i planbestämmelserna för utnyttjandegraden. De områden som är aktuella för 
ny bebyggelse har varit i stort sett detsamma under hela planprocessen men möjligheten att bygga 
olika bostadstyper har förändrats. Till antagandeskedet har områdena fått tydligare bestämmelser om 
vilken bostadstyp som är tillåten i vilken del. 
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Varsamhetsbestämmelser 

Till antagandet har varsamhetsbestämmelserna förtydligats. För befintlig bebyggelse förtydligas att 
även utvändiga karaktärsbärande ska bibehållas och den generella inriktningen att tillkommande 
bebyggelse ska ta hänsyn till platsen kulturmiljövärden förtydligas genom att utökas även till vägar 
och anordningar. 

Mindre justeringar: Markanvändning och byggrätter 

Utifrån påpekanden i de inkomna yttrandena har mindre justeringar gjorts av placeringen av vissa 
komplementbyggnader och parkeringsplatser. I en del har även Natur ändrats till Park. 

Utformning av allmän plats (illustration av park) 

Illustrationsplanen har uppdaterats med föreslag på hur de allmäna parkytorna kan utformas. 
Plankartan ger stöd för den föreslagna användningen. 

Utformningsbestämmelser 

Nockhöjd är införd som höjdbegränsning och möjligheten att inreda vind har tagits bort för de 
områden där flerbostadshus är möjliga att inreda. (I praktiken i de delar där 23° taklutning tillåts). 
Våningsantalet är justerat i ett fall 

Solceller 

Den bestämmelse som finns i plankartan om att solceller är möjliga att bygga (f4) har även lagts till de 
befintliga byggnader som inte bedöms ha ett kulturhistoriskt bevarandevärde. 
 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Förvaltningen 
bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskningen är av så begränsad 
omfattning att en ny granskning av planförslaget inte behöver göras. 

 

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller 
granskning framfört synpunkter som inte tillgodosetts: 

Sakägare samt miljöorganisationer med talerätt: 

Fastighetsägare 3 

Brf Säbyholm 3, fastighetsägare 5 

Fastighetsägare 6 

Fastighetsägare 7 

Fastighetsägare 8 

Fastighetsägare 9  

Fastighetsägare 10 

Fastighetsägare 11 

Fastighetsägare 12 

Fastighetsägare 14 

Fastighetsägare 15 

Fastighetsägare 16 

Fastighetsägare 17 

Fastighetsägare 18 
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Fastighetsägare 19 

Fastighetsägare 20 

Fastighetsägare 21 

Fastighetsägare 22 

Fastighetsägare 23  

Fastighetsägare 24 

Fastighetsägare 26 

Fastighetsägare 27 

Fastighetsägare 28 

Fastighetsägare 29 

Fastighetsägare 30 

Fastighetsägare 31 

Fastighetsägare 32 

 

Ej sakägare samt remissinstanser utan talerätt: 

Privatperson 3 

Privatperson 4 

Privatperson 5 

Privatperson 6 

Privatperson 7 

Privatperson 8 

Privatperson 9 

Privatpersoner 10 

Privatperson 11 

Privatperson 12 

Privatperson 13 

Privatpersoner 14 

Privatperson 15 

Privatpersoner 16 

Privatperson 17 

Privatperson 18 

Privatperson 19 

Privatperson 20 

Privatperson 21 

Privatperson 22 
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Underlagsmaterial 
• Kopior av inkomna synpunkter under granskningen.  

• Samrådsredogörelse, daterad 2021-10-13 

• Kopior av inkomna synpunkter under samrådet 
 

Materialet går att beställa från kommunens enhet för Samhällsutvecklingsprojekt. 

 

 

Upprättad 2022-05-13 av 

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt 

 

 

Jonas Uebel     Henric Carlson    Andreas Silander  

Avdelningschef    Planarkitekt    Projektledare exploatering 
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Datum
2022-03-11

Beteckning
402-3131 -2022
 

Enheten för bostäder och fysisk planering
Calle Öhlin

Upplands-Bro kommun 
Dnr: KS 15/0282
Epost: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  Stockholm

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Detaljplan för Säbyholm omfattande del av Säbyholm 5:45 
m.fl. i Upplands-Bro kommun

Bakgrund
Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen 
syftar till att utveckla området med ca 170 bostäder genom nya byggrätter i 
parken och lokaler för småindustri, utbildning, handel och kontor. Länsstyrelsens 
yttrande utgår från innehållet i 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att 
kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 
miljökvalitetsnormer samt hälsa och säkerhet.

Kommunen behöver visa att detaljplanen inte försvårar möjligheterna att följa 
miljökvalitetsnormerna för vatten i recipienten Mälaren-Gripsholmsviken. Vidare 
behöver kommunen säkerställa att markföroreningar och risken för översvämning 
hanteras. Kommunen behöver visa att marken avsedd för förskola är lämplig för 
sitt ändamål och i plankartan säkerställa att bostäder inte uppförs med risk för 
olyckor avseende avstånd till gasoltank och anslutningspunkt för denna.

Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter kopplade till fornlämningar, 
strandskydd och biotopskydd. 

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Miljökvalitetsnormer för vatten 
I samrådsyttrandet påpekade Länsstyrelsen att förslag på dagvattenhantering ska 
utformas med hänsyn tagen till förhållandena i recipienten och inte till riktvärden. 
Detta har kommunen inte gjort. Dagvattenutredningen (Cowi 2019-06-18) saknar 
beräkning av transport av föroreningar till recipienten angivet i mängder (t.ex. kg 
per år). Det är därför svårt att bedöma vilken påverkan planområdet har på 
recipienten och därmed hur ett genomförande av planen påverkar möjligheten att 
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följa miljökvalitetsnormer för vatten. Vidare används en klimatfaktor från Svenskt 
Vatten P90 som är inaktuell. I stället ska en klimatfaktor från Svenskt Vatten 
P110 användas (=1,25).
Den översiktliga miljötekniska markundersökningen (Cowi 2015-11-24) visar på 
halter av DDT över Naturvårdsverkets riktvärden i planområdet. Risk finns att 
dessa föroreningar transporteras med dagvattnet till recipienten. För att hantera 
föroreningarna i dagvattnet föreslås svackdiken. Dessa renar dock i huvudsak 
partiklar och inte lösta föroreningar. Kommunen behöver därför anlägga 
dagvattenlösningar med mer långtgående rening än enbart sedimentation. Detta 
för att anpassa dagvattenhanteringen till de föroreningar som har hittats i marken 
och efter tillkommande bebyggelse. Förutom att beskrivas i planbeskrivningen, 
behöver anläggningarna om möjligt också regleras i plankartan. 

Hälsa och säkerhet 
Markföroreningar
Den miljötekniska markundersökningen (Cowi, 2019-08-23) visar att föroreningar 
av DDT, DDE och DDD har påträffats i halter över det generella riktvärdet för 
känslig markanvändning. Ämnena är farliga att förtära och innebär en ökad risk 
för cancer. Undersökningarna är tillräckliga, men kommunen har inte i 
planbeskrivningen tagit ställning till hur marken kan göras lämplig för avsett 
ändamål. Att endast hänvisa till att åtgärder för hantering av föroreningen framgår 
av rapporten är, enligt Länsstyrelsens bedömning, inte tillräckligt. Om det behövs 
åtgärder för att göra marken lämplig behöver dessa också säkerställas på 
plankartan. 

Risk med hänsyn till småindustri och gasoltank
Samlokalisering
Planförslaget medger att en byggnad får användas för skola, kontors- och 
småindustriändamål. Eftersom småindustriändamålet inte är närmare preciserat 
behöver planen säkerställa att de verksamheter som samlokaliseras med förskola 
eller skola inte medför en risk för hälsa och säkerhet. Även avståndet till befintlig 
gasoltank och tillkommande småindustriverksamheter behöver beaktas för att 
avgöra lämpligheten i placeringen av förskolan. Vid bedömning av risk behöver 
kommunen ta hänsyn till att förskola är en svårutrymd lokal.

Avstånd till bostäder
Kommunen har fört in bestämmelsen m₂ i plankartan för fastigheterna Säbyholm 
5:30, 5:31 och 5:32. Avsikten är att säkerställa ett tillräckligt avstånd mellan 
anslutningspunkten för gasoltanken och tillkommande bostadsbebyggelse, 
alternativt att genom att bygga en avskiljning i brandteknisk klass EI60 minska 
risken för olyckor. Länsstyrelsen anser att planförslaget inte säkerställer att ett 
tillräckligt skydd kommer att uppföras. Detta eftersom planbestämmelsen gäller 
fastigheterna för handel, kontors- och småindustriändamål vilket i huvudsak 
innebär befintliga förhållanden. Planbestämmelsen om skyddsåtgärder får därför 
inte någon större verkan. Bestämmelser om skydd mot störningar som reglerar 
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skyddsåtgärder behöver kombineras med bestämmelser om villkor för att 
byggnadsnämnden ska kunna kontrollera att åtgärden blir utförd. Villkor för lov 
eller startbesked kan endast bestämmas för en åtgärd som innebär en väsentlig 
ändring av markens användning och är alltså främst tillämpliga för den nya 
bebyggelsen.

Översvämningsrisk
Dagvattenutredningen (Cowi, 2019-06-18) utgår från befintlig markanvändning 
och höjdsättning gällande översvämningsrisker. Området består idag till stora 
delar av grönytor. En ökad bebyggelse och hårdgörande av mark innebär mindre 
infiltrationsmöjlighet i marken. Av planbeskrivningen framgår att kommunen 
avser anlägga svackdiken längs med vägar för att reducera flöden till befintliga 
nivåer eller lägre. Dagvattenutredningen visar dock att det krävs mer anpassningar 
i området i form av höjdsättning, en vägtrumma för att leda bort vatten samt 
avskärande lågstråk. Kommunen behöver visa effekten av åtgärderna och reglera 
åtgärderna i plankartan.

Länsstyrelsen noterar att det finns risk för vattenansamlingar inom Säbyholm 5:37 
där detaljplanen medger förskola. Kommunen behöver säkerställa att det efter 
genomförandet inte finns risk för översvämning så att marken blir lämplig för 
förskoleändamål. 

Övrigt gällande planens genomförbarhet
Länsstyrelsen lämnar rådgivande synpunkter i granskningsskedet. Synpunkterna 
gäller frågor som har påverkan på planens genomförbarhet.

Fornlämningar
Norr om fastigheten Säbyholm 5:27 vid gravfältet L2016:6884 (tidigare angivet 
som Låssa 64:1) markeras naturområdet med planbestämmelsen g. Detta gäller 
även parkmarken väster om Säbyholm 5:29 och fornlämningen L2013:8450. 
Planbestämmelsen g möjliggör en rad markingrepp som ledningar, förråd och 
pumpstation m.m. Då områdena omfattas av en lagskyddad fornlämning kräver 
alla markåtgärder som omfattar grävning, plantering, övertäckning med mera en 
prövning enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Prövningen av om en åtgärd kan tillåtas 
görs av Länsstyrelsen. Som påpekades vid samrådsskedet har fornlämningar inte 
en fastslagen gräns, vilket innebär att den kan ha en ökad omfattning än vad som 
angetts i planen. Planen bör därför säkerställa att de markingrepp som anges under 
g inte sker inom eller i anslutning till fornlämningarna.

Strandskydd
Delar av planområdet omfattas av utvidgat strandskydd om 300 meter från 
strandlinjen, såväl på land som i vattenområdet. En särskild bedömning har 
således gjorts av områdets betydelse för strandskyddets syften. Kommunen bör 
förtydliga detta i planbeskrivningen.   
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Kommunen har i planbeskrivningen (sid 22) under rubriken Upphävande av 
strandskydd angett de särskilda skäl som enligt kommunen ”är relevanta i 
bedömningen för denna plan.” Kommunen har dock inte uttryckligen angett att 
strandskyddet kommer upphävas inom planområdet och har inte heller angett 
någon administrativ planbestämmelse som upphäver strandskyddet. Länsstyrelsen 
tolkar det därför som att strandskydd fortsatt kommer gälla inom de delar av 
planområdet som berörs. Kommunen bör tydliggöra sina avsikter i denna del inför 
antagande och förtydliga att prövningen av en strandskyddsdispens inte görs i 
detaljplaneärendet utan hanteras i separat ordning. 

Kommunen har i planbeskrivningen angett vilka särskilda skäl som kan vara 
aktuella vid en ansökan om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen kan komma att 
överpröva eventuella dispenser i enlighet med 19 kap. 3b § miljöbalken och tar i 
detta skede inte ställning till om de föreslagna åtgärderna kan beviljas dispens 
eller inte men vidhåller de synpunkter som Länsstyrelsen framfört i 
samrådsskedet. 

Biotopskydd
Redan vid risk för skada på skyddad naturmiljö ska dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna sökas hos Länsstyrelsen.
Planförslaget berör ett flertal alléer som omfattas av det generella biotopskyddet. 
Kommunen bör förtydliga planförslaget så att det framgår om det föreligger 
någon risk att biotopskyddade träd påverkas av planens genomförande. Bland 
annat finns idag en mindre väg i en lindallé mellan Smidövägen och udden. 
Trafiken kan här antas öka i och med  planerade åtgärder. Det kan leda till att 
vägen behöver breddas eller förstärkas, vilket kan innebära risk för skador på de 
intilliggande biotopskyddade träden, som i så fall kräver dispens från 
biotopskyddet. För medgivande förutsätts att särskilda skäl finns. 

Medverkande i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef  med planhandläggare

 som föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist  
 och samordnare  medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER
  Detaljplanegräns
  Användningsgräns
  Egenskapsgräns

  Egenskapsgräns träd

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
AIlmänna platser
LOKALGATA   Lokaltrafik och parkering
NATUR  Naturmark
PARK  Anlagd park
PARK1  Friluftsbad, med tillhörande mindre byggnad

Kvartersmark
B  Bostäder
B1  Bostäder med samlingslokal, omsorgsboende och kontor
HKZ1  Handel, kontors- och icke störande verksamhet
SKZ1  Skola, kontor och icke störande verksamhet
E1  Teknisk anläggning med högsta tillåtna byggnadshöjd 2,7 m

Vattenområden
W  Öppet vattenområde
WB1  Brygga för intilliggande fastigheter
WV1  Småbåtshamn

UTNYTTJANDEGRAD
Om respektive användnings/egenskapsområde indelas i mer än en fastighet ska
byggnadsarean fördelas proportionellt till respektive fastighet.

Utöver nedanstående byggnadsarea får komplementbyggnader på 6kvm per
huvudbyggnad uppföras och yta för gemensam parkering anordnas.

Enskild byggnads totala byggnadsarea får inte överstiga 300m2

e1 000  Största byggnadsarea i m2 ovan mark

e2  Bebyggelsen ska uppföras som friliggande
 villor/parhus. Minsta BYA för parhus är 150m2, minsta BYA för
 friliggande villa är 90m2

e3  Bebyggelsen ska uppföras som friliggande
 villor/parhus. Minsta BYA för parhus är 140m2, minsta BYA för
 friliggande villa är 90m2

  

e4  Bebyggelsen ska uppföras som friliggande
 villor/parhus eller radhus. Minsta BYA för parhus är 140m2,
 minsta BYA för friliggande villa är 90m2

 , minsta BYA för en
 radhusenhet är 70m2

  

e5  Bebyggelsen ska uppföras som friliggande
 villor. Minsta BYA är 90m2

e6  Bebyggelsen ska uppföras som friliggande
 villor. Minsta BYA är 120m2

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
  Byggnad får inte uppföras. Balkong från huvudbyggnad får
 kraga ut max 1,3m.

  Marken får endast bebyggas med mindre uthus och carport.

z  Marken skall vara tillgänglig för genomfart till lokalgata

g  Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
 smärre förråd, pumpstation, miljöstuga och parkering.

MARKENS ANORDNANDE
Dagvatten omhändertas i första hand på egen fastighet. I andra hand sker fördröjning
på tomtmark innan avledning/fördröjning sker via svackdiken längs gatan.

Rumsavgränsande häckar, staket eller plank får ej utföras, detta gäller dock ej runt
gemensamma parkeringsytor inom egenskapsområde för byggnad under
förutsättning att det utförs innan för huvudbyggnadens fasadliv. Uteplatser skall ligga i
nivå nära angränsande mark och vara med golv av stenmaterial,

n1  Odlingslotter får i anordnas.

n2  Träd får inte fällas. Träd som angrips av sjukdom, skadas eller på
 annat sätt medför betydande olägenheter får fällas efter marklov.
 Ersättningsplantering skall ske av borttaget träd.

n3  Bollplan får anordnas.

miljöstuga  Miljöstuga för sopsortering med högsta byggnadshöjd 2,7m får
 anordnas.

hpl  Hållplats med väderskydd och cykelparkering får anordnas.

dagvatten  Yta för infiltration och avledning av dagvatten får anordnas.

gasol  Yta för nedgrävd gasoltank.

SKYDDSBESTÄMMELSER
r1  Hus får inte rivas

  Stängels ska finnas under byggtiden för att skydda fornlämning

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Vid 38° taklutning får takkupor/frontespis  utföras till en längd motsvarande 1/3 av
fasadens längd.

Parkering
P-platser för nybyggnation ska utföras på  kvartersmark
Gästplatser ingår i nedanstående parkeringsnorm
För småhus utom radhus skall det finnas 2 p-platser.
För småhus i form av radhus skall det finnas 1,5 p-platser.
För lägenheter skall det finnas 1 p-plats per lägenhet.
För verksamheter skall parkering ske inom respektive fastighet.

Placering
p1  Huvudbyggnad förläggs med långsida mot gata där så är möjligt.
 Uthus och carport förläggs, i förhållande till gaturummet, innanför
 bostadshusets fasadliv och med en högsta byggnadshöjd om
 3,5m. Tillbyggnader på förgård mot gata får ej göras.

p2  Bostadshusets förläggs, i förhållande till gaturummet, med 3m
 skillnad i fasadliv till granne.

p3 Parkering för bostäderna ska rymmas inom respektive
 egenskapsområde.

Utformning
  00  Högsta nockhöjd i meter över markens medelnivå för
 huvudbyggnad.

    00  Största taklutning i grader.

I-II  Högsta antal våningar, vid 23° taklutning får vind ej inredas.

Utseende
f1  Huvudbyggnad skall uppföras med sadeltak eller s.k. pyramidtak.
 Förskjutet sadeltak tillåts inte.

f2  Byggnader skall huvudsakligen utföras med fasader i träpanel
 och med tak av röda tegel- eller betongpannor. Fasader målas
 med utgångspunkt från traditionella slamfärger i den röd- bruna
 färgskalan.

f3  Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger i
 den röd-svarta färgskalan.

f4  Solenergianläggningar som är integrerade i tak är tillåtet.

f5  Trapphus skall inrymmas inom huvudbyggnadens volym.

VARSAMHET
Hus, vägar och anordningar skall utformas med hänsyn till platsens kulturmiljövärden.

k1  Fasaders och takutformningens karaktärsdrag skall bibehållas
 inklusive utvändiga karaktärsbärande detaljer.

k2  Samlingssalarnas karaktärsdrag skall bevaras.

STÖRNINGSSKYDD
Huvudbyggnads sockelnivå får inte placeras lägre än 2,3 meter över nollnivån enligt
RH2000.

m1  Verksamheter får inte vara störande för omgivande bostäder.
 Ekvivalent ljudnivå för buller vid användningsgräns för bostad får
 inte överstiga 50 dB(A) dagtid 07.00-18.00, 45 dB(A) kvällstid
 18.00-22.00, 40 dB(A) nattetid 22.00-07.00 samt 55 dB(A)
 momentan ljudnivå nattetid 22.00-07.00.

m2  Avstånd mellan anslutningspunkt för gasoltank och:
 bostadshus
 skall vara minst i 25 m, i annat fall ska avskiljning av
 anslutningspunkt i brandteknisk klass EI60 utföras, avstånd kan
 då minskas till 12,5 m
 

 förskola
 skall vara minst i 100 m, i annat fall ska avskiljning av
 anslutningspunkt i brandtekniskklass EI60 utföras, avstånd kan
 då minskas till 50 m

m3  Samlokalisering av verksamhet och skola får inte medföra risk för
 hälsa och säkerhet.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
a1  Bygglov får inte ges för bostäder eller förskola innan åtgärder
 enligt m2 är uppfyllda.

a2  Bygglov får inte ges för bostäder innan markföroreningar
 avhjälpts. Ledningar får inte dras där föroreningar förekommer
 utan att marken först tätas

a3  Bygglov får inte ges för förskola innan åtgärder gjorts för att
 säkerställa att det inte föreligger risk för översvämning av
 förskoletomten.

Huvudmannaskap
Enskilt huvudmannaskap för allmän plats gäller med undantag för park1 och väg vid
udden där kommunen är huvudman.

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt
Inom planområdet gäller utökad lovplikt för lovbefriade nybyggnader och tillbyggnader
enligt 9 kap 4§ och 4a-c §§ plan och bygglagen (PBL 4 kap 15§)

Marklov gäller för trädfällning inom område betecknat n2

UPPLYSNINGAR
Inom eller i anslutning till lagskyddad fornlämning kräver alla markåtgärder som
omfattar grävning, plantering, övertäckning mm, prövning enligt 2 kap.
kulturmiljölagen.

Udden och vägen till ligger inom strandskyddsområde och alla åtgärder förutsätter
strandskyddsdispens.

ILLUSTRATIONER
  Illustrationslinjer
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e2  Bebyggelsen ska uppföras som friliggande
 villor/parhus. Minsta BYA för parhus är 150m2, minsta BYA för
 friliggande villa är 90m2

e3  Bebyggelsen ska uppföras som friliggande
 villor/parhus. Minsta BYA för parhus är 140m2, minsta BYA för
 friliggande villa är 90m2

  

e4  Bebyggelsen ska uppföras som friliggande
 villor/parhus eller radhus. Minsta BYA för parhus är 140m2,
 minsta BYA för friliggande villa är 90m2

 , minsta BYA för en
 radhusenhet är 70m2

  

e5  Bebyggelsen ska uppföras som friliggande
 villor. Minsta BYA är 90m2

e6  Bebyggelsen ska uppföras som friliggande
 villor. Minsta BYA är 120m2

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
  Byggnad får inte uppföras. Balkong från huvudbyggnad får
 kraga ut max 1,3m.

  Marken får endast bebyggas med mindre uthus och carport.

z  Marken skall vara tillgänglig för genomfart till lokalgata

g  Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
 smärre förråd, pumpstation, miljöstuga och parkering.

MARKENS ANORDNANDE
Dagvatten omhändertas i första hand på egen fastighet. I andra hand sker fördröjning
på tomtmark innan avledning/fördröjning sker via svackdiken längs gatan.

Rumsavgränsande häckar, staket eller plank får ej utföras, detta gäller dock ej runt
gemensamma parkeringsytor inom egenskapsområde för byggnad under
förutsättning att det utförs innan för huvudbyggnadens fasadliv. Uteplatser skall ligga i
nivå nära angränsande mark och vara med golv av stenmaterial,

n1  Odlingslotter får i anordnas.

n2  Träd får inte fällas. Träd som angrips av sjukdom, skadas eller på
 annat sätt medför betydande olägenheter får fällas efter marklov.
 Ersättningsplantering skall ske av borttaget träd.

n3  Bollplan får anordnas.

miljöstuga  Miljöstuga för sopsortering med högsta byggnadshöjd 2,7m får
 anordnas.

hpl  Hållplats med väderskydd och cykelparkering får anordnas.

dagvatten  Yta för infiltration och avledning av dagvatten får anordnas.

gasol  Yta för nedgrävd gasoltank.

SKYDDSBESTÄMMELSER
r1  Hus får inte rivas

  Stängels ska finnas under byggtiden för att skydda fornlämning

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Vid 38° taklutning får takkupor/frontespis  utföras till en längd motsvarande 1/3 av
fasadens längd.

Parkering
P-platser för nybyggnation ska utföras på  kvartersmark
Gästplatser ingår i nedanstående parkeringsnorm
För småhus utom radhus skall det finnas 2 p-platser.
För småhus i form av radhus skall det finnas 1,5 p-platser.
För lägenheter skall det finnas 1 p-plats per lägenhet.
För verksamheter skall parkering ske inom respektive fastighet.

Placering
p1  Huvudbyggnad förläggs med långsida mot gata där så är möjligt.
 Uthus och carport förläggs, i förhållande till gaturummet, innanför
 bostadshusets fasadliv och med en högsta byggnadshöjd om
 3,5m. Tillbyggnader på förgård mot gata får ej göras.

p2  Bostadshusets förläggs, i förhållande till gaturummet, med 3m
 skillnad i fasadliv till granne.

p3 Parkering för bostäderna ska rymmas inom respektive
 egenskapsområde.

Utformning
  00  Högsta nockhöjd i meter över markens medelnivå för
 huvudbyggnad.

    00  Största taklutning i grader.

I-II  Högsta antal våningar, vid 23° taklutning får vind ej inredas.

Utseende
f1  Huvudbyggnad skall uppföras med sadeltak eller s.k. pyramidtak.
 Förskjutet sadeltak tillåts inte.

f2  Byggnader skall huvudsakligen utföras med fasader i träpanel
 och med tak av röda tegel- eller betongpannor. Fasader målas
 med utgångspunkt från traditionella slamfärger i den röd- bruna
 färgskalan.

f3  Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger i
 den röd-svarta färgskalan.

f4  Solenergianläggningar som är integrerade i tak är tillåtet.

f5  Trapphus skall inrymmas inom huvudbyggnadens volym.

VARSAMHET
Hus, vägar och anordningar skall utformas med hänsyn till platsens kulturmiljövärden.

k1  Fasaders och takutformningens karaktärsdrag skall bibehållas
 inklusive utvändiga karaktärsbärande detaljer.

k2  Samlingssalarnas karaktärsdrag skall bevaras.

STÖRNINGSSKYDD
Huvudbyggnads sockelnivå får inte placeras lägre än 2,3 meter över nollnivån enligt
RH2000.

m1  Verksamheter får inte vara störande för omgivande bostäder.
 Ekvivalent ljudnivå för buller vid användningsgräns för bostad får
 inte överstiga 50 dB(A) dagtid 07.00-18.00, 45 dB(A) kvällstid
 18.00-22.00, 40 dB(A) nattetid 22.00-07.00 samt 55 dB(A)
 momentan ljudnivå nattetid 22.00-07.00.

m2  Avstånd mellan anslutningspunkt för gasoltank och:
 bostadshus
 skall vara minst i 25 m, i annat fall ska avskiljning av
 anslutningspunkt i brandteknisk klass EI60 utföras, avstånd kan
 då minskas till 12,5 m
 

 förskola
 skall vara minst i 100 m, i annat fall ska avskiljning av
 anslutningspunkt i brandtekniskklass EI60 utföras, avstånd kan
 då minskas till 50 m

m3  Samlokalisering av verksamhet och skola får inte medföra risk för
 hälsa och säkerhet.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
a1  Bygglov får inte ges för bostäder eller förskola innan åtgärder
 enligt m2 är uppfyllda.

a2  Bygglov får inte ges för bostäder innan markföroreningar
 avhjälpts. Ledningar får inte dras där föroreningar förekommer
 utan att marken först tätas

a3  Bygglov får inte ges för förskola innan åtgärder gjorts för att
 säkerställa att det inte föreligger risk för översvämning av
 förskoletomten.

Huvudmannaskap
Enskilt huvudmannaskap för allmän plats gäller med undantag för park1 och väg vid
udden där kommunen är huvudman.

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt
Inom planområdet gäller utökad lovplikt för lovbefriade nybyggnader och tillbyggnader
enligt 9 kap 4§ och 4a-c §§ plan och bygglagen (PBL 4 kap 15§)

Marklov gäller för trädfällning inom område betecknat n2

UPPLYSNINGAR
Inom eller i anslutning till lagskyddad fornlämning kräver alla markåtgärder som
omfattar grävning, plantering, övertäckning mm, prövning enligt 2 kap.
kulturmiljölagen.

Udden och vägen till ligger inom strandskyddsområde och alla åtgärder förutsätter
strandskyddsdispens.
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Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i två delar, skala 1:1000, 220513 
Denna planbeskrivning. 
Illustrationsplan, 220513 
Gestaltningsprogram, 220513 
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse, del 1 (programsamrådsredogörelse), 150423, Samrådsredogörelse, del 2, 211012 
Granskningsutlåtande 220513 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och Särskild sammanställning, 220513 

Övriga handlingar 
Förutsättningar, 
 Planprogram, 140530, reviderat 140819 

Natur och Grönstruktur  
 Översiktlig naturmiljöutredning i Säbyholm, Ekologigruppen,151214 
 Trädinventering Säbyholm, Lena Biärsjö, 151217 
 Inmätta träd och trädinventering park och trädgård, Södergruppen, 1:4 000, 150929 
 Förslag skyddsvärd vegetation, Södergruppen,1:4 000, 150929 
 Karta träd koordinater, Cowi,151217 
 Illustrationsplan med inmätta träd, Södergruppen, 151217 
 Vattenkvalitet, växter och strandfauna i Säbyholmsviken, Friman ekologikonsult, 141027 
 Växt och fågelliv vid Säbyholmsudden, Conec, 141027 
 
Fornlämningar 

Arkeologisk utredning, Arkeologistik, 140822  
Resultat Arkeologisk utredning, Länsstyrelsen, 141029 

Kulturmiljö  
 Kulturmiljöutredning, Tyrens, 140407 
 Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, Tyréns,151216 
 Karaktärsprogram, Södergruppen, 151026 

Geologi 
 PM Geo Säbyholm , Cowi, 190509 

Trafik och kommunikationer 
 Trafik PM, Sven Ekman Trafikkonsult, rev 170626 

Störningar och risker  
 Bullermätning Bryggeri, Akustikbyrån, 151118 
 Brandtekniskt utlåtande angående gasoltank, Brandkonsulten, 151028 
 PM brandvatten, Geosigma, 190502 
 Risk PM gasoltransporter  Prevecon, 190503 
 Risk PM gasoltank Brandkonsulten, 190610 
 Miljötekninsk markundersökning, översiktlig, Cowi, 151124 
 Miljöteknisk markundersökning, , Cowi, 190823 

Teknisk försörjning 
 Dagvattenutredning, Cowi, 190618 och PM Dagvatten, 220419 Markera 
 VA-plan, 5 ritningar, Cowi, 150914 
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Bakgrund 
Bro samhälle växer och det sker i huvudsakligen söderut mot Mälaren. Bro har ett strategiskt läge 
centralt i Mälarregionen med goda kollektiva förbindelser. Såväl Stockholm, Enköping och Arlanda 
ligger inom 30 minuters resväg bort. Utbyggnad mot Mälaren ger Bro en bättre kontakt med vattnet.  

Planområdet Säbyholm är beläget utanför tätorten, cirka fyra kilometer sydväst om Bro centrum. 
Området ligger cirka 300 – 500 meter från Mälaren och till Rösaringsåsen är det mellan en och två 
kilometer. Inom planområdet låg tidigare ett naturbruksgymnasium, med elevhem och 
verksamhetslokaler, vilket flyttade våren 2013. Hösten 2013 sålde Landstingets fastighetsbolag 
Locum, hela fastigheten Säbyholm 5:1. 

Områdets skönhetsvärden och de vackra, kulturhistoriskt intressanta omgivningarna bedöms attraktiva 
för boende. Befintliga lokaler lämpar sig väl för skolor, verksamheter och fritidsverksamheter. För 
planområdet finns ingen detaljplan. 

Efter att de nya fastighetsägarna tog över området har de tidigare skollokalerna anpassats till bostäder 
och nya verksamheter. Befintliga elevhemsbyggnader, småhus, skolbyggnader, verksamhetsbyggnader 
står på avstyckade fastigheter inom planområdet. Elevhemsbyggnaderna är ombyggda till cirka 60 
bostadsrättslägenheter under 2014 - 2017. Den befintliga huvudbyggnaden har också byggts om till att 
inrymma bostäder. En verksamhetslokal har byggts om till ett mikrobryggeri. På bollplanen i centrala 
delen av området har en förskola etablerats med tillfälligt bygglov.  
 
Huvuddrag 
En utveckling av lantbruksskolans område planeras för att lägga till ytterligare bostadshus. En stor del 
av dels parkkaraktären i de centrala delarna dels hela det omkringliggande skogsområdet i öster 
bibehålls. Skyddsvärda parkdelar och träd avses att bevaras. 

Den nya bebyggelse som föreslås placeras på det stora traktorkörfältet i norr, på den befintliga 
fotbollsplanen i mitten av området och i söder längs norra kanten av åkern. Fyra så kallade 
”Lundenhus” planeras inne i parkmiljön. Den nya bostadsbebyggelsen kommer att möjliggöra boende 
i både villor, radhus och lägenheter men för alla föreslagna nya bostadshus är skalan anpassad till den 
befintliga kulturmiljön i området. 

På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde, där badplatsen återskapas och restaurering 
av två befintliga bryggor samt ombyggnad av den stora bryggan vid sydspetsen, där stolparna i vattnet 
finns kvar. Bryggorna planeras förse närområdet med båtplatser för mindre båtar. 
 
Planens syfte 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av Säbyholmsområdet. 
Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och att i detta attraktiva, innehållsrika och mångsidiga 
område ta till vara och utveckla platsens kvaliteter. Genom en ny exploatering skapas förutsättningar 
för att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras och skyddas från förvanskning och 
annat nyttjande, som inte främjar områdets kulturmiljö. 

Den största delen av den nya bebyggelsen utgörs av bostadshus. Planen ger möjlighet till bostäder som 
fristående villor, parhus och radhus eller som lägenheter i mindre flerbostadshus. Oavsett vilken 
bostadsform som uppförs är det viktigt att det är byggnader som passar in i den speciella kulturmiljö 
som finns inom och runt området. Detaljplanen beräknas möjliggöra cirka 140 bostäder. Det är viktigt 
att antalet bostäder håller sig så nära detta antal som möjligt. De beräkningar av till exempel antal 
parkeringsplatser som föreslås i planen utgår ifrån beräkningen av antalet bostäder. En avvikelse 
härifrån skulle kunna få oönskade effekter för helhetsintrycket. 
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Utöver att planera för ny bebyggelse är syftet med detaljplanen också att skapa förutsättningar för att 
områdets befintliga bebyggelse ska kunna bevaras med en användning som är anpassad till en ny 
situation. Det mesta av den ursprungliga bebyggelsen har gjorts om till boende och det planeras för att 
de befintliga lokalerna, ursprungligen nyttjade för utbildningen, används till undervisning, omsorg, 
gemenskap och produktion. Planområdets unika park-och landskapskvaliteter tillvaratas, utvecklas och 
tillgängliggörs. 

En restaurering av anläggningar på udden i Säbyholmsviken kommer också öka attraktiviteten i 
området, samt göra Mälaren mer lättillgänglig. 

Syftet med detaljplanen är också att framför allt natur- och landskapsvärden och kulturhistoriska 
intressen beaktas samt att skapa förutsättningar för teknisk försörjning.  

 
Planprocessen 
Planuppdrag 
Detaljplanearbetet inleddes 22 januari 2014, då beslut togs om programuppdrag av Kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott. Den 11 juni 2014 tog Kommunstyrelsen beslut att det framtagna förslaget 
på detaljplaneprogram skulle skickas ut på samråd. Programsamråd skedde sedan mellan 21 augusti 
och den 1 oktober 2014. 
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 27 maj 2015 och Kommunfullmäktige godkände 
programmet den 3 juni 2015. Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2018 om plansamråd och detta 
genomfördes mellan den 28 november 2018 – 7 januari 2019. 
 
Handläggning 
Planen handläggs enligt utökat förfarande enligt plan-och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 
januari 2015. 
 

 
 
 
Det aktuella skedet är antagande. 
 
Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (KS)    juni 2018  
Samrådstid      november 2018 – januari 2019 
Beslut om granskning (KS SBU)  oktober 2021 
Granskningstid     kvartal 1 2022 
Antagande (KF)     kvartal 2 2022 
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Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap MB. De redovisade 
föreslagna åtgärderna bedöms inte skada riksintresset för kulturmiljön.  

Med hänsyn till de natur- och kulturvärden omfattas Mälaren med öar och strandområden i sin helhet 
av riksintresse enligt 4 kap MB. Inom detta riksintresse ska turismen och det rörliga friluftslivet, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön. Det rörliga friluftslivets intressen bedöms inte påverkas negativt, utan i 
stället blir det positiva konsekvenser av att udden restaureras och tillgängliggörs. 

Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet enligt miljöbalken kap 5 MB bedöms 
ej överskridas. Planområdet ligger inom vattenförekomsten Mälaren. Vattenförekomsten har god 
ekologisk status. Med de planerade åtgärderna för hantering av dagvattnet kommer statusen inte att 
försämras 
 
Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
Alla detaljplaner ska redovisa ett ställningstagande om planen bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. Detta avgörs genom en behovsbedömning. Om planen bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan ska reglerna om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som följer 
av Plan- och Bygglagen och Miljöbalken tillämpas. En behovsbedömning har gjorts. Kommunen gör 
bedömningen att planens genomförande kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. En 
MKB ska därför upprättas i kommande detaljplanearbete. Orsaken är bland annat förslagen till 
mikrobryggeri, småbåtshamn och hantering av dagvatten. Länsstyrelsen har därefter kompletterat med 
att MKB även skall behandla riksintresse för kulturmiljö, riksintresse Mälaren med stränder och öar, 
skredrisk samt att påverkan på grönkilen enligt RUFS bör utredas. 
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Plandata 
Läge och areal 
Säbyholm är beläget ca fyra km sydväst om Bro centrum. Planområdet utgör den egentliga kärnan av 
det tidigare Naturbruksgymnasiet (ursprungligen stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på landet) och med 
Rösaringsvägen som huvudsaklig gräns i sydväst. Vidare ingår en mindre del planområdesdel på 
udden i anslutning till Säbyholmsviken. Området omfattade under plansamrådet cirka 28 hektar varav 
4 hektar avser delen vid Säbyholmsviken och har under samrådet minskats till cirka 24hektar. 
 

 
Flygfoto med planområdet markerat. 
 
Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheterna Säbyholm 5:27 – 45 och Säbyholm 5:47 - 48. Fastigheterna 
Säbyholm 5:32, 37 och 45 ägs av Säbyholm Fastigheter AB, fastigheterna 5:47 – 48 ägs av 
privatpersoner. Övriga fastigheter ägs av de bostadsrättsföreningar som har bildats i området. 
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
Riksintresse 

 
 
Cirka en kilometer nordväst om planområdet ligger Rösaringsåsen där delar av området är Natura 
2000-område och ett statligt naturreservat har bildats. Ungefär en halv kilometer väster om det 
centrala planområdet finns ett område klassat som Riksintresse för naturvård.  

Planområdet ligger inom område för Riksintresse för kulturmiljövård. Lagtexten är följande: 

Motivering: Centralbygd i viktig korsning mellan norra Mälarvägen och den forna vattenleden Birka-
Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön, med den troliga kultplatsen Rösaring 
och gravfält som visar på en omfattande bosättning från bronsåldern till vikingatid. Det öppna 
sammanhängande odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av herrgårdar, 
bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre järnåldern och Låssa medeltidskyrka, som 
uppfördes som patronatskyrka till Säbyholms gård. (Sockencentrum). 

Uttryck för riksintresset: Rösaring med stora gravrösen, labyrint och en stenkantad s.k. processionsväg 
samt längre ner på åsen spår av bronsåldersbosättning och flera stora järnåldersgravfält med storhögar. 
De stora gårdarna, bl.a. Säbyholm, Stora Ekeby och Toresta, med tillhörande anläggningar. 
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Odlingslandskapets storskaliga karaktär, arbetarboställen och torp. Låssa kyrka med äldsta delar från 
1200-talet och flera gravkor samt förhistoriska gravhögar på kyrkogården. Prästgården och 
klockarbostället vilka ligger vid Stora Ekeby, ett stycke väster om kyrkan. 

I lagtexten ingår inte den 4 ha stora åkern i sydost, men Länsstyrelsen har i sitt yttrande vid 
programsamrådet betonat att åkern är en viktig landskapsstruktur vid entrén till den historiska miljön. 

Miljön kring Säbyholms naturbruksgymnasium, ursprungligen Sunnerdahls hemskola, med ett 20-tal 
byggnader uppförda 1910–15 i nationalromantisk och klassicistisk stil och med omgivande park, 
nämns inte under lagtextens motiv eller uttryck men den anses ha höga kulturhistoriska värden, som 
bör beaktas i planeringen 

Vid planering kommer att ställas stora krav på att tillkommande bebyggelse tar tillvara på och passar 
in i den mycket speciella karaktär som platsen har idag.  

Hela området ingår i Riksintresse, Mälaren med öar och strandområden, för friluftsliv (MB 4 kap § 1 
och 2).  

Strandskydd 
Strandskyddskravet är för närvarande 300 meter. Utöver delen vid Säbyholmsviken berörs endast en 
mycket liten del längst i sydost av skyddsavståndet. 

Regionala planer och program 
RUFS 
I Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, ingår området i en grön värdekärna, 
Görvälnkilen. Säbyholm är också nämnt som ett tyst område. Lindallén från Rösaringsvägen ner till 
Säbyholmsviken, vegetationen kring Låssa kyrka och ett markområde i syd på ömse sidor av entrén till 
området klassas av Länsstyrelsen som skyddsvärda trädmiljöer. 

Kommunala planer och program 
Översiktsplan 
Området ingår i Landsbygdsplanen FÖP2016.  Säbyholm utpekas där som landsbygdskärna och 
innehåller till exempel bostäder förskola, grundskola, samlingslokal, verksamheter som fyller viktiga 
samhällsfunktioner för landsbygdsdelarna runt omkring. 

Området ingår i Översiktsplan 2010, antagen den 15 december 2011, som ett område för kulturmiljö 
av lokalt intresse. Området närmast Säbyholmsviken inklusive udden, innehåller naturvärden av 
kommunalt intresse. Det vill säga att det hyser värden ur natur-, kultur-, landskapsbild- och/eller 
friluftssynpunkt 

Detaljplaneprogram 
Ett Detaljplaneprogram för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1) togs fram våren 2014, ställdes ut hösten 
2014 och godkändes i juni 2015. 

Detaljplaner och förordnanden 
Inga gällande detaljplaner finns i området. 
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Förutsättningar och planförslag  
Natur 
Mark och vegetation 
Nuläge 
Vegetation och ekologi: 
Planområdet ligger i ett representativt Mälarnära landskap, där platsens naturförutsättningar, historia 
och tidigare markanvändning lett fram till en värdefull mosaik av dungar med ask, ek och andra ädla 
lövträd, brynmiljöer och öppen barrblandskog med stort inslag av äldre tallar  

Görvälnkilen: 
Säbyholm ligger nästan längst ut i den regionala grönkilen Görvälnkilen, som slutar vid gränsen mot 
Bålsta. Platsen utgör en liten, men viktig del av värdekärnans kulturhistoriska landskap, med 
omväxlande öppna marker, skogsdungar och naturliga stränder. Särskilt värdefulla är områdets alléer, 
skogsbryn och dungar med ädla lövträd för kilens ädellövsamband. Områdets barrblandskog i nordost 
är också av högt värde, men ligger lite solitärt utan direkt kontakt med andra barrmiljöer. 

Parkmark och trädgårdar: 
Park och trädgårdarna innehåller en oerhört stor mängd av kulturväxter och exotiska träd och buskar, 
som planterats i pedagogiskt syfte. Där finns också svenska lövträd som stora askar, lind och björk. 
Trädgårdarna hyser också ett betydande antal av gamla äppelträd och andra fruktträd, många med 
grova stammar 

Längst i sydost finns en åkermark om cirka fyra hektar. Åkermarken har klass 4 enligt Länsstyrelsens 
klassificering, dvs ej högsta åkermarkskvalitet. 

Naturmiljöer: 
Områdets naturmiljöer består främst av skogsklädda kullar och höjder, som troligen varit utmark och 
skogsbete under tidigare epoker. På den stora skogsklädda höjden i nordöstra delen, till största delen 
utanför planområdet, är vegetationen gles och träden står ljusöppet i många delar, vilket är värdefullt. 
Vissa partier är hällbundna med inslag av stående och liggande död ved, vilket är en värdefull resurs 
för en lång rad av arter. Den glesa barrskogen har ett mycket högt naturvärde, motsvarande regionalt 
värde. Grova äldre tallar finns spridda i hela området, medan ekar främst står i brynmiljöerna ut mot 
trädgårdarna, men också i en sydvänd sluttning i söder.  

Delen av planområdet, som omfattar den sydliga delen av udden intill Mälaren, utgörs av en frisk till 
fuktig högörtsäng med högväxta vanliga gräs och örter, samt en smal vassbård av homogena 
bladvassar utmed stora delar av stranden. De flesta arterna är vanligt förekommande och 
representativa för denna naturtyp. Vid halvöns sydvästra kant finns en aldunge med ett antal 
medelstora klibbalar, vilka börjat uppvisa sockelbildning. Dessa mikrohabitat är värdefulla småmiljöer 
för många arter. Vattenmiljön består av flytbladsväxter och andra växter utanför vassbården, med 
inslag av ovanliga arter. (Se nedan) 

Värdefulla arter: 
På flera av områdets träd i parkerna växer mistel, som är fridlyst. Misteln finns det gott om i Upplands 
Bro och i Mälardalen. I barrblandskogen har tallticka och grovticka påträffats, som indikerar 
värdefulla äldre skogsmiljöer. 

På udden i Mälaren visar inventering av växter att det finns en mycket stor variation av växter. Fem 
olika växtzoner kan urskiljas. Ytterst i vattnet finns en långskottszon ned till 3 m djup. I den 
vattenmiljön påträffades smal vattenpest, en främmande art som kommit in i Sverige från 
Nordamerika och som dominerar här. I den zonen påträffades också den rödlistade vattenväxten 
bandnate, klassad som nära hotad. Sannolikt var den övertäckt av vattenpesten.  Bandnaten har enligt 
Naturvårdsverkets bevarandeprogram minskat i många län men förefaller ändå ha starka populationer i 
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Östra Svealand, i synnerhet i Mälarens östra delar. I flytbladzonen i vattnet dominerar gul näckros. 
Innanför den zonen finns bladvassbälte, som innehåller ett fåtal olika sorters vass. På strandkanten på 
land finns sen ett jättegröebälte med utöver gröe en mångfald olika arter och på land innanför en 
hårdvall med bland annat höggräs. I den urgrävda våtmarken på udden sågs ett fåtal larver av 
vattensalamander. Det gick dock ej att avgöra arten av salamander. Alla groddjur omfattas av 
artskydd. Udden med sina strandområden är också en mycket lämplig lokal för en mångfald av fåglar, 
en del av dem knutna till Mälaren. Att betet av udden har upphört, innebär att floran trivialiserats och 
att attraktiviteten för fåglarnas näringssök minskat. 

Från det centrala programområdet leder en lindallé ner till Säbyholmsviken. Rösaringsvägens allé mot 
Låssa kyrka i östra gränsen av planområdet bildar även ett tydligt inslag i landskapet.  
 
Förslag 
Görvälnkilen: 
Större delen av områdets sammanhängande naturmiljöer planeras att bevaras intakta. Största delen av 
åkern i söder planeras att bevaras som ett öppet fält. Den kan till exempel brukas som en mindre 
bollplan, för odling, som betesmark eller slåttas som äng. Den har användningen park i planen. Ett 
antal stora parkytor är utpekade som skyddsvärda vegetationsytor i illustrationsplanen. Med bevarande 
av dessa bedöms de ekologiska grundförutsättningarna kvarstå, och Säbyholms värde som en del i 
grönkilens värdekärna likaså. Områdets funktion i kommunala och regionala spridningssamband 
bedöms i huvudsak vara detsamma som idag. 

Parkmark och trädgårdar: 
Planen innebär i stort att värdefulla alléer i plangränsen, samt ovannämnda parkområden bevaras 
intakta och större delen av fruktträdgårdar likaså. Ett 40-tal träd har mätts in, de flesta inom de 
ovannämnda parkområdesdelarna och cirka 35 av dem skyddas i detaljplanen. I och med att de nya 
småhusen, som till största delen ligger i tre samlade grupper, på gamla traktorkörfältet, på befintliga 
bollplanen och på del av åkern i söder, så kommer deras trädgårdsytor att öka biologiska mångfalden 
där jämfört med dagens ensartade nyttjande. 

Naturmiljöer: 
Områdets skogsklädda partier och parkområden sparas som naturmark respektive parkmark i planen 
och undantas därmed från bostadsbebyggelse. Naturvärden kopplad till områdets träd, park och 
skogsmiljöer bedöms därför kunna kvarstå.  

Även udden i söder ut mot Mälarens stränder med sin frisk/fuktiga högörtsäng/strandäng bibehålls. 
Restaurering av bryggor och anläggande av badplats bedöms inte få negativa konsekvenser för 
stränder och vattenmiljö, förutsatt att ingen ytterligare grävning och muddring sker. Planeringen av en 
mindre sandstrand bör anpassas till att behålla alarna i sydväst, även om dessa inte historiskt funnits. 
Strandskyddsdispens kommer att sökas i samband med den fortsatta planeringen. 

Värdefulla arter: 
Sammantaget bedöms rödlistade arters fortlevnad i området som god, då större delen av deras 
livsmiljöer planeras att bevaras, främst i form av sparad naturmark eller parkmark och dungar av äldre 
träd. De flesta träd med mistel växer i områden, som planeras sparas som natur eller park och 
skyddsvärd vegetation. Rödlistade arter knutna till skogsmiljöer och äldre träd bedöms också kunna 
bevaras, förutsatt att träden inte fälls och att värdefull död ved bevaras i området. 

De bryggor som skall restaureras på udden planeras på redan befintliga fundament och i och med detta 
bedöms förutsättningarna för de rödlistade vattenväxterna kunna bibehållas. 

Anpassningar och åtgärdsförslag: 
Områdets större träd i park- och naturområdet har mätts in och i planen har förts in att förbud gäller 
för trädfällning. Om ett träd behöver fällas på grund av sjukdom ska detta avgöras i ansökan om 
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marklov. En gemensamhetsanläggning planeras ansvara för de större park-, natur- och grönytorna. 
Tomtmark intill småhusen kommer de boende att sköta om. För att säkerställa att områdets höga 
naturvärden finns kvar även i fortsättningen kommer en enkel och tydlig skötselplan tas fram för 
området. Det är viktigt att skolområdets parkkaraktär med sina smala och slingrande vägar, 
omväxlande natur med frukträdsodlingar, gräsytor, park- och naturmarkspartier behålls. 

Siktstråk mot vattnet och de stora fälten eftersträvas från såväl befintlig, men också från ny 
bebyggelse.  
Landskaps- och stadsbild 
Nuläge 
Planområdets bebyggda huvuddel är belägen på en platå mellan två åshöjder, vilka i sin tur omges av 
mycket stora, vidsträckta åkermarksstråk, som löper i riktning nordväst-sydost. Platån genom området 
övergår i sydost till en på lägre nivå liggande åker om cirka fem hektar. Huvuddelen av bebyggelsen 
inom planområdets huvuddel är uppförd under 1910-talet och med vissa tillägg från bland annat 1970- 
och 1990-talen. Marken har använts som ett skolinternatsområde med elevhem, skolbyggnader, 
parker, trädplanteringar, traktorövningskörfält, bollplan och växthus. Områdets parkkaraktär är tydlig 
med slingrande, smala och terränganpassade vägar. Under de senaste decennierna på 1900-talet har en 
omfattande nybebyggelse av undervisningslokaler skett. Odlingsmark har samtidigt omvandlats till 
övningsområden för fordon, för att tillgodose skolans behov för undervisning i modernt lant- och 
jordbruk. Under senare år har även delar av området blivit övervuxna. Skolan flyttade under 
försommaren 2013 till Sollentuna. Hela planområdet med där befintliga byggnader stod under ett antal 
år tomt och övergivet. Under de senaste åren har området åter aktiverats. I en fastighet, en 
ekonomibyggnad med ett växthus, har ett mikrobryggeri etablerats. Gallring av växtligheten har även 
utförts. De befintliga elevhemshusen har byggts om till bostadsrättslägenheter och är inflyttade. En en-
avdelningsförskola med tidsbegränsat bygglov har ställts upp på södra delen av befintliga bollplanen. 
Vid Säbyholmsviken finns brygganläggningar och rester av en större brygga samt badplats. 

Förslag 
Planförslaget tar fasta på Länsstyrelsens yttrande om att mindre komplettering av bebyggelsen i 
områdets sydöstra del är att föredra med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde och riksintressets 
motivering. Här har bebyggelsens utbredning minskat avsevärt jämfört med det tidigare 
programförslaget. Bebyggelsen tar fortfarande en mindre del av åkern i anspråk. Dock är bebyggelsen 
begränsad till den norra delen. 

Sambandet mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med sin inäga och ekonomibyggnader 
bedöms vara säkerställt även efter en utbyggnad enligt förslaget. Planförslaget bedöms därmed inte 
innebära någon risk för påtaglig skada på riksintressets värden 

Åtgärderna på udden innebär en återkoppling till en tidigare användning av platsen och den 
förändringen bedöms påverka kulturmiljön positivt. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Nuläge 
 
Som tidigare nämnts ligger Säbyholmsområdet i natursköna omgivningar med höga rekreationsvärden 
och goda möjligheter till friluftsliv 
Även inom området finns det ett stort värde i de park- och trädgårdsmiljöer som är ett arv från tiden 
som lantbruksgymnasium. Kvar från skoltiden finns också en fotbollsplan. Denna används av de 
boende i området vid gemensamma sammankomster, till exempel vid midsommarfirande. 
Till området hör också landtungan ut i Säbyholmsviken. Denna har historiskt sett använts till badplats 
för de elever som har haft Säbyholm som skola men sedan området är i dagsläget i behov av 
upprustning. 
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Förslag 
I området kommer det att finnas stora möjligheter till egen odling och en förutsättning för att hålla 
uppe skötseln av park och trädgårdar är ett engagemang från de boende i området. Detta kommer att 
ordnas av en kommande samfällighetsförening.  
Där det idag finns en bollplan föreslås ny bebyggelse. En ersättning för dess roll som 
gemensamhetsyta föreslås dels i de centrala delarna dels i den sydostliga delen av området där det idag 
är åker. Den platsen kan utvecklas för både spontanidrott och ytor för gemensamma sammankomster. 
Området vid vattnet föreslås övergå till kommunalt ägande för att säkerställa att det blir ett allmänt 
tillgängligt område. En ökad skötsel av platsen kommer att ge ett stort värde i en bättre möjlighet till 
kontakt med Mälaren och en omhändertagen badplats. Även de föreslagna båtplatserna kommer att 
tillföra en rekreativ kvalité. 
 
Fornlämningar 
Nuläge 
Inom och intill planområdet finns ett antal fornlämningar. De finns karterade och beskrivna av 
Riksantikvarieämbetet (se ritning avsnitt Riksintressen). Huvuddelen av dessa ligger utanför och 
sydväst om eller nordväst om planområdet. I nordväst tangerar planområdet ett gravfält (RAÄ 64:1). 

En arkeologisk utredning har utförts under 2014. Resultatet av denna visar på nypåträffade 
fornlämningar i form av en bytomt och en torplämning mitt emot Låssa kyrka 
Förslag 
Planförslaget har bearbetats utifrån denna utredning. Gravfältet 64:1 ligger inte enligt kartangivelsen. 
En avgränsningslinje för nytillkommande tomtmark har på plats markerats tillsammans med 
Länsstyrelsen. För att säkerställa att det inte ska komma till skada har krav på stängsling införts i 
planen. Det osäkra gravfältet på den stora östra höjdryggens sydöstra ände (Låssa 9:1) visade sig ej 
utgöra en fornlämning. Ett i programförslaget planerat nytt hus mittemot Låssa kyrka har borttagits 
med hänsyn till den nyupptäckta bytomten mittemot Låssa kyrka. Inom eller i anslutning till 
lagskyddad fornlämning kräver alla markåtgärder som omfattar grävning, plantering, övertäckning 
mm, prövning enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Detta står också som upplysning på plankartan. 
 
Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Slänterna från det stora skogspartiet i nordöst ner mot de centrala delarna består av morän. De centrala 
delarna inklusive åkern i söder består av postglacial eller glacial lera med ett djup om 5-10 meter. 
Längs Rösaringsvägen finns även ett antal bergspartier, som på södra sidan omgärdar de ovan nämnda 
lerpartierna. I nordväst i området finns i kanterna postglacial finsand. 

Inga upplagda fyllningsmassor finns i planområdet. 

En geoteknisk utredning för att bedöma risker i samband med nybebyggelse har utförts av Cowi  
(190509). Där bedöms att ingen ras- eller skredrisk förekommer. 

 
Förslag 
De nya husens höjdsättning skall anpassas till befintliga marknivåer, varför inga stora uppfyllnader 
planeras och därmed kan eventuell skredrisk elimineras. Normal grundläggning antas. Inför bygglov 
ska kompletterande grundundersökningar göras för kontroll av eventuell erforderlig pålning och 
kontroll av eventuella radonrisker. 
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utdrag ur jordartskarta från SGU 
 
 
Bebyggelseområden 
 
Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
Det centrala planområdet kan sammanfattningsvis beskrivas som dels ett parkområde med 
bostadsbebyggelse och elevhem, dels som område för lokaler för undervisning och dels som ett antal 
fält och planer. De sistnämnda är tre stycken: det grusade traktorövningsfältet i nordväst, bollplanen i 
det centrala läget och åkern i sydost. 

 

 

Historia Äldre tider 
I Säbyholms direkta närhet har det sedan bronsåldern funnits boplatser och begravningsplatser. Mest 
bekant är Rösaringsåsen. Strax utanför planområdet finns i norr och i sydväst en mängd gravfält, rester 
av boplatser samt en hitflyttad runsten. Låssa Kyrka strax nordväst om planområdet, kan ha uppförts 
så tidigt som i slutet 1100-talet. I slutet av 1300-talet lät väpnaren Olof Haraldsson bygga sin sätesgård 
på den mark som idag är Säbyholm. Gårdens namn var Ladza eller Laatza. Gården låg söder om 
utanför detta planområde och dess exakta läge och utseende är osäkert. Gården grundades som säteri 
på 1600-talet och har därefter varit i ägo hos ett flertal familjer. Till säteriet hörde även gårdarna 
Bärby, Edeby, Säby samt senare även säterierna Toresta och Ålbrunna samt ladugården Ullevi. 
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1900-talet 
1909 köptes Säbyholms ägor av stiftelsen "Sunnerdahls hemskolor på landet". Den instiftades genom 
en donation av filantropen Magna Sunnerdahl. Godset omvandlades då till en internatskola för barn. 
De kunde efter avslutad skolgång beredas plats för några års vistelse här. I hemskolan skulle finnas 
flera, ej alltför stora hem, med plats för cirka 14 elever och en hemföreståndarinna. 

Redan 1910 stod de första husen, Tuna och Boda, klara. De ritades av arkitekt Sigfrid Cronstedt. 
Husen Vika och Haga byggdes 1911-12, skolbyggnaden och rektorsbostaden (Tallgården, väster om 
planområdet) påbörjades 1911 efter ritningar av arkitekt Ivar Tengbom. 1913-14 uppfördes Lillstugan 
och Berga och 1915 uppfördes Hamra, Torpa, Bränna och Stugan. Bebyggelsen från 1910-talet är i 
huvudsak lokaliserad till platåns ytterkanter.  

Ytterligare några elevhem har uppförts så sent som under 1970-talet. Vid Säbyholmsviken anlades 
tidigt en badplats med bryggor och hopptorn och kaj med en lång brygga för båttrafiken. 

1970 köptes fastigheten av Stockholms Läns Landsting. Skolan utvecklades då till en lantbruksskola 
och har senare använts som naturbruksgymnasium. 

I platåns centrala och plana del genomfördes då under 1970-90-talen en omfattande nybebyggelse av 
undervisningslokaler och ekonomibyggnader. Odlingsmarken här omvandlades till ett övningsfält för 
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lantbruksmaskiner och traktorer samt en bollplan. Under den perioden byggdes också ytterligare tre 
elevhem i den södra delen av platån. 

2000-tal 
I samband med flytten av naturbruksgymnasiet 2013 blev området i det närmaste helt övergivet. Inga 
boende fanns där längre och inga verksamheter förekom. Vanskötsel och förstörelse började uppträda.  

Fastigheten köptes 2013 av Säbyholms Intressenter AB. Från och med 2014 har de befintliga 
elevhemmen och nya skolan byggts om till bostäder där inflyttning skett. Verksamheter bedrivs i de 
befintliga lokaler, en förskola har etablerats inom området. Skötseln av parkanläggningar sköts av 
byggherren i avvaktan på kommande gemensamhetsanläggning.  
Förslag 
Området 
Det dominerande, befintliga och slingrande vägnätet avses i huvudsak bibehållas. En vägbreddning om 
cirka 0.5 meter torde dock erfordras på flera av dessa vägar liksom att mötesplatser för bilar behöver 
anläggas. 

Elevhemmen 
Innanför planområdet finns 13 elevhemsbyggnader. Husen, de flesta i nationalromantisk stil, ger hela 
området dess karaktär. Husen ligger oftast relativt fritt placerade på höjder och mot skogskanten.  

Elevhemmen med sin höga belägenhet, sitt fria läge, sina höga socklar, branta tak och höga 
våningshöjder - tre till tre och en halv meter i vardera två våningar - kommer att fortsätta dominera i 
miljön.  

Ombyggnad av elevhemmen till bostäder har kunnat göras med minimala förändringar av exteriörerna. 
Interiörerna var oftast hårt medfarna med åren. Ursprungliga, specifika detaljer invändigt har dock 
behållits i görligaste mån. De tre enplanshusen längst i sydost (Birka, Skoga, Bergängen), uppförda på 
1970-talet har också rustats upp. 

Skolbyggnaderna 
Huvudbyggnaden, som intill Rösaringsvägen dominerar området med sin mäktighet, innehöll 
skolkontorslokaler, bostad och två stora samlingslokaler. Den utvändig karaktären på huvudbyggnaden 
och invändiga karaktären på samlingslokalerna avses bevaras. Byggnaden är ombyggd till bostäder. 
Även flygelbyggnaden i norr, nya skolbyggnaden i två våningar och uppförd på 1990-talet, och 
Låssahuset, en byggnad mittemot kyrkan, också uppförd på 1990-talet, har byggts om till bostäder. 

I den centrala undervisnings- och skolbyggnaden, uppförd i huvudsak på 1970-talet, finns såväl 
storkök, matsal för ett hundratal, gymnastiksal och undervisningslokaler. Här planeras för en förskola 
och framgent även för en grundskola. En del av byggnaden nyttjas redan i dag för 
trädgårdsmästarutbildning. Samtliga växthusbyggnader, förutom två, avses bibehållas och är delvis 
ianspråktagna för verksamheter. I avvaktan på att behovet ökar av förskoleplatser har 2015 en en-
avdelningsförskola monterats på bollplanen med tillfälligt bygglov. Den är fullt utnyttjad. 

Kulturmiljö 
För själva skolområdet har en kulturmiljöutredning daterad den 7 april 2014 upprättats. Utredningen 
behandlar områdets historik. Det gäller framför allt landskapsbilden och då med betoning på områdets 
historiska utveckling fram till 1970-talet. Utifrån aspekter från i första hand tiden före 1970-talet 
betonas i utredningen områdets “Bärande karaktärer och samband”. Vidare anges “Riktlinjer för 
planering med kulturmiljön som resurs”. 
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• Ett bevarande av relationen mellan den oregelbundna planstrukturen på områdets äldre, högre 

partier och den regelbundna på den lägre liggande sänkan/stråket i den centrala delen. Genom 
att den nya bebyggelsens struktur här kontrasterar mot den befintliga, kulturhistoriskt 
värdefulla framhävs och bibehålls förståelsen för den äldre bebyggelsen - dess närmiljö och 
sammanhang. 

• Ett återbruk av befintliga slingrande vägar där så är möjligt. 
• Ett bevarande av befintliga, äldre värdefulla lövträd inom området. 
• En samklang mellan ny och befintlig bebyggelse vad gäller färgsättning och materialval. 
• Ett återanvändande av formelement som trädgårdsstrukturer och odlingslotter. Det görs till 

exempel genom att befintliga fruktträdplanteringar förnyas och kompletteras, genom att 
befintliga och nya vägar kompletteringsplanteras med alléer av fruktträd och genom att alla 
bostäder ges möjlighet till egen odling.  

• En förstärkning av stråk med historiska relationer inom och intill området. 
• Bevarande av en tydlig entré till den historiska miljön Rösaring och Låssa kyrka genom att 

hålla den sydöstra öppna delen nästan fri från bebyggelse.  

I planförslaget ingår ett karaktärprogram och gestaltningsprogram där hänsyn tagits till tankegångar i 
dessa riktlinjer. Därutöver har hänsyn tagits till de genomförda ombyggnationerna. 
 
I plankartan finns varsamhetsbestämmelser som både styr att tillkommande bebyggelse, vägar och 
anordningar ska utformas med hänsyn till platsens kulturmiljövärden samt att de befintliga byggnader 
som har högst kulturvärde inte får förvanskas. 
 
Förslag 
Tyrens utredning ”Konsekvensbedömning avseende kulturmiljön” från 2015 tar också upp följande 
punkter att tänka på vid placering av bebyggelse: 

• Låt den nya bebyggelsen på ett tydligt och medvetet sätt förhålla sig till områdets topografi 
• Undvik förändringar i de topografiska förhållandena i form av schakt och sprängning 
• Dra bebyggelse så långt ut mot höjdpartierna som möjligt 
• Ge vägdragningarna en småskalig karaktär med grusbeläggning 
• Förändra inte topografin, begränsa alla typer av markförändringar 
• Låt ny bebyggelse underordna sig det omgivande landskapets bebyggelse vad gäller skala och 

utformning.   
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• Anpassa materialval och färgsättning till omgivande bebyggelse och omgivande landskap. 
• Låt ny vägsträckning österut ansluta till skogspartiet och ansluta Rösaringsvägen längre 

österut 

Ovanstående punkter har arbetats in i planen och har utvecklats vidare i gestaltningsprogrammet. I den 
föreslagna placeringen av bebyggelsen har man förhållit sig till områdets kulturhistoriska uttryck och 
karaktär på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har utgått från landskapets karaktär och 
ambition att ta de kulturhistoriska värdenas potential med sig i den nya miljön. En exploatering i en 
samlad miljö, såsom den inom Säbyholmsskolans område innebär alltid en påverkan på 
ursprungsmiljön. Med en medvetenhet om områdets omgivningar och sammanhang kan en negativ 
påverkan minskas.  
 
Övergripande disposition 
Huvuddelen av den föreslagna nya bebyggelsen föreslås lokaliserade till de två fälten 
traktorövningsfältet och bollplanen samt del av inägan i sydost. Den senare bebyggs endast i liten 
skala i den nordvästra delen. Formspråk, volymer, material ska här kännetecknas av en anpassning till 
befintlig bebyggelse och terräng. Här föreslås dock bebyggelsetätheten vara större. 
Bebyggelsestrukturen föreslås kontrastera något mot den fria bebyggelsegrupperingen för 
elevhemmen. Hänsyn har tagits till befintliga siktlinjer både inom och utom området vid placeringen 
av den nya bebyggelsen. 
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Ny bebyggelse, bostäder 
De nya bebyggelsegrupperna planeras vidare ha sinsemellan något olika karaktärer. I förslaget är de 
benämnda ”Trädgårdskvarteret” (på traktorkörfältet i norr), ”Bygatan”(på bollplanen centralt) och 
”Lantliv”(på inägan i sydost). Därutöver planeras enstaka nybyggnader - ”Lundenhus” - inom 
parkområdet.  

Anpassning och gestaltning av nya hus och dess yttre närmiljö framgår i gestaltningsprogrammet. Där 
beskrivas hur de nya bostadshusens yttre och närmiljön ska gestaltas. För områdena 
”Trädgårdskvarteret” och ”Bygatan” samt ”Lundenhusen” kommer särskild vikt att läggas vid husens 
förhållande till de befintliga, äldre elevhemmen. De nya husen i sänkans öppna delar - 
Trädgårdskvarteret och Bygatan – planeras att organiseras i en planstruktur som kontrasterar med de 
befintliga elevhemmens 

”Lundenhusen” planeras att uppföras väl inplacerade i terrängen och följa elevhemmens relativt fria 
planstruktur.  Dessa byggnader avses utformade med en mycket god anpassning till de befintliga 
elevhemmens nationalromantiska arkitektur, dess volymer, uttryck och formspråk. De ligger också väl 
inplacerade i terrängen och följer elevhemmens relativt fria planstruktur. 

”Trädgårdskvarteret” utformas med hus längs gata. Förgårdsmarken anpassas till väderstreck och 
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uteplatsplacering. ”Bygatan” föreslås som en gata med vartannat hus indraget för att öka det visuella 
avståndet mellan husen. I den centrala delen bildas en plats vid två stora askar. ”Lantliv” –husen 
placeras så att de följer brynen i nordost och nordväst och lämnar den fria sikten mot Rösaringsvägen 
intakt. 

Utemiljöerna kring de enskilda bostadshusen utformas så att de ingår i parklandskapet. Den enskilda 
uteplatsen avses anläggas med en naturlig övergång till parkrummet och natur. Gaturummens 
gestaltning planeras utifrån att bebyggelsen ligger i en parkmiljö. Alla bostäder föreslås i möjligaste 
mån ha minst ett fruktträd och möjlighet till odling på tomten eller på odlingslotter.  

 
 
Ny bebyggelse, verksamheter 
Ingen tillkommande bebyggelse föreslås för verksamheter.  
  
Gestaltning 
 Den föreslagna nya bebyggelsen underordnar sig med sina moderata byggnadshöjder i högst två 
våningar och med visst respektavstånd till de äldre elevhemmen. 
 
Material/byggteknik 
Beträffande material och kulör så utformas husen huvudsakligen med röda panelklädda fasader och 
sadeltak belagda med matta röda takpannor. Undersida takfot och taksprång, taktassar och knutbrädor, 
där sådana finns, målas i samma färg som fasaden.  
 
Offentlig service och kommersiell service 
Nuläge 
Offentlig service såsom skolor med årskurser 1-9, förskolor, bibliotek och vårdcentral finns i centrala 
Bro. I Kungsängen finns ett gymnasium.   Kommersiell service, såsom restauranger, och mataffärer 
återfins i Bro tätort norr om järnvägen. I Skällsta i Bro invid motorvägspåfarten ligger en större 
livsmedelshall och diverse handelsytor. 

Närmaste större köpcentra ligger i Brunna, Bålsta, Jakobsberg, Barkarby och Kista 

I nordväst ligger Rösaringsåsen med sina strövområden. Strax utanför planområdet planeras att en 
hästgård ska anläggas.  
 
Förslag 
En förskola har startat inom planområdet under hösten 2015. Lokalerna i det befintliga beståndet är 
tillräckliga för en utvidgning av antalet avdelningar och framgent för en grundskola. Inga planer finns 
på att ordna förskola eller skola med kommunal huvudman. Utemiljön inom användningsområdet för 
skola är förhållandevis små men omgivningarna bjuder på stora park- och naturområden. Här finns nu 
i dag även en trädgårdsmästarutbildning för cirka 25 elever. 

Under 2014 har ett mikrobryggeri etablerats i området för tillverkning av öl. För närvarande pågår 
samtal med intressenter om att etablera ytterligare verksamheter. Ändamålsenliga lokaler finns. I det 
fortsatta planarbetet kommer lokalernas verksamhet regleras med hänsyn till bland annat risker och 
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störningar. 

Strax intill planområdet ligger Låssa kyrka. En populär kyrka för vigslar och dop. Deras 
parkeringsproblem har lösts genom att på fastigheten Säbyholm 5:1 har upplåtits mark till en parkering 
intill kyrkan och väster om Rösaringsvägen 

Skolbyggnadens samlingslokaler avses bibehållas för bl.a uthyrning till kyrkans gäster, de boende och 
kommande verksamheter. Sunnerdahlföreningen - en förening som önskar sprida information om den 
tidigare skolverksamheten och samtidigt vara en plats för återförening av gamla elever har behov av 
ytor för sina utensilier. 
I skolbyggnaderna finns en gymnastiksal avsedd även för de boende. Det är cirka 300-800 meter till 
Säbyholmsviken, mot vilken en stor del av bebyggelsen har utsikt. 
 
Tillgänglighet 
Området är relativt flackt och utan delar med trappor. Tillgängligheten är relativt god. 
 
Strandskydd 
Gällande strandskydd 
Inom planområdet gäller strandskydd om 300 m upp på land och 300 m ut i vattnet från strandlinjen. 

I vilka delar förutsätter planen strandskyddsdispens 
På allmänna platser inom planområdet på udden samt vattenområdena, betecknade WB1 och WV1 
utanför de tre bryggorna föreslås att dispens från strandskyddet medges. Användningen som föreslås 
är en badplats, bryggor för bad och småbåtar. För den del som är tänkt för badplats föreslås 
kommunen ta över ägandet för att ytterligare stärka den allmänna tillgången till badet. Någon ny 
bebyggelse i detta läge föreslås inte. Det är inte heller avsikten att ordna vinterförvaring av båtar på 
udden. Om det finns behov av mindre komplementbyggnader får detta prövas i en ansökan om 
strandskyddsdispens. 
 
Strandskyddets syfte 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till stränderna och 
att bevara livsvillkor för djur- och växtliv på land och vatten (7 kap 13§ miljöbalken).   
 
Särskilda skäl för dispens från strandskydd krävs 
I miljöbalken anges ett antal särskilda skäl som får beaktas vid prövning av en fråga om dispens. 
Nedan anges de som är relevanta i bedömningen för denna plan. 

Ianspråktagen mark 
Marken har historiskt varit ianspråktagen för just det ändamål som planeras för. Två befintliga 
flytbryggor, en i väst och en i sydöst finns på platsen och används idag. För den stora bryggan på 
sydspetsen av udden, som skall restaureras finns pålarna kvar i vattenytan hela 70 m ut. Vid den 
planeras förutom badmöjligheter också platser för mindre båtar typ ekor, kanoter mm. Intill denna 
finns idag en badstrand som avses restaureras. På udden finns också en befintlig sjöbod som idag 
används för båtförvaring samt en grävd damm. I plankartan finns en byggrätt för den befintliga 
Sjöboden så att en eventuell återuppbyggnad ska vara möjlig. Med tanke på att det är anläggande av 
badplats och bryggor som avses bör det vara relevant att det är en restaurering av redan befintliga 
bryggor och badplats som avses. En parkering för badgäster föreslås i ett läge som ligger utanför 
planområdet. I exploateringsavtalet som hör till detaljplanen regleras att denna markyta blir tillgänglig 
för allmänheten.  

Behovet för en anläggning som för sin funktion behöver ligga vid vatten och inte kan 
tillgodoses utanför området  
I kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden är området runt Säbyholmsviken 



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 3 - Planbeskrivning Antagande 220513

  Sida 23 av 33 
 
 
 

 
Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.), nr 1505 

redovisat som ett LIS-område, dvs ett landsortläge för utveckling. Trots att kommunen har en lång 
strand är det relativt ovanligt med bostadsområden som har nära tillgång till vatten. Att på detta sätta 
iordningställa en badplats och bryggor är att utnyttja ett ovanligt tillfälle. 

Påverkan av ett plangenomförande 
Växt, djurliv och vattenmiljö  
Marken säkras i detaljplanen som natur. Stor del av bryggornas fundament finns på platsen och om 
speciella vattenarbeten måste utföras, så skall speciella skyddsåtgärder vidtas. Det gäller också röjning 
för badstranden. Med sådana åtgärder bedöms förutsättningarna för de rödlistade vattenväxterna kunna 
bibehållas. 

Friluftsliv 
Detaljplanen innebär att allmänhetens tillgång säkerställs. Tillgängligheten förbättras genom anlagda 
gångvägar till stranden och badplatsen. Området blir härmed mer tillgängligt både utseendemässigt 
och fysiskt. 
Trafik och kommunikationer 
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 
Nuläge  
Från Bro station når man Stockholm central på 33 minuter. Till Stockholm är det 41 km vilket vid 
normaltrafik tar ca 35-40 minuter med bil. Arbetsplatser i Kista och Solna når man på cirka 25-30 
minuter. Arlanda nås på cirka 30-35 minuter. Separat gång- och cykelstråk finns på delar av sträckan 
mellan Bro och Rättarboda. Till Rättarboda är det cirka två kilometer. Befintligt vägnät används i dag. 
Trafikverket är huvudman för Rösaringsvägen fram till Låssa kyrka. Denna del av Rösaringsvägen är 
ca 3,8 meter bred idag och är kantad av en allé. Den har ett körfält och årstrafiken är ca 100-200 
fordon per dygn varav färre än 25 fordon är tunga. För väg 902 (Rösaringsvägen-Smidövägen) är 
motsvarande siffra ca 300-500 fordon och antalet körfält två. Via de lantliga, lågtrafikerade vägarna 
når man även omgivande natur- och friområden såsom t ex Rösaringsåsen och Säbyholmsviken  
Förslag 
Den allmänna Trafikverksvägen med sin allé från gamla Säbyholm upp mot Låssa kyrka är 3,8 meter 
bred och har inga mötesplatser. Vägens geometri, vertikalkurvorna, är mycket besvärande ur 
säkerhetssynpunkt. 

Trafiken från de planerade nya bebyggelsegrupperna föreslås fördelas, dels ut på denna del av 
Rösaringsvägen och dels med direktutfart på väg 902 norr om gamla Säbyholms ekonomibyggnader. 
Uppskattningsvis hälften av trafiken till planerad bebyggelse kommer att nyttja denna direktutfart. 
Trafiken totalt från det fullt utbyggda området uppskattas till 800 bilar/dygn. Den nya infarten föreslås 
också byggas ut i det första skedet av utbyggnaden för att undvika byggtrafik på den delen av 
Rösaringsvägen som går sydväst om området. 

Den nya anslutningen till väg 902 ersätter den befintliga som stängs av med bom. Bommen sätts upp 
för att jordbruksfordon fortfarande ska ha möjlighet att använda denna utfart men i övrigt ska den inte 
användas.  

Inom planområdet planeras vägar, såväl befintliga som nya, utföras som gångfartsgator, dvs fordon får 
inte framföras med högre hastighet än gångfart, fordon får inte parkera på någon annan plats än 
särskilt anordnade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående. I den känsliga 
parkmarken förordas smala vägar med mötesplatser framför mycket breda vägar. Vägarnas utformning 
preciseras i illustrationsplan och gestaltningsprogram.  

Parkeringsbehov för den nytillkommande bostadsbebyggelsen beräknas utifrån bostadens storlek och 
med placering på egen tomt eller som gemensamhetsanläggning i relativt god anslutning till respektive 
byggnad och detta regleras i planen. Verksamheter har parkering inom respektive fastighet  
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Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Nuläge  
Till området finns ingen gång- och cykelväg. 
  
Förslag 
I det exploateringsavtal som hör till planen är det inskrivet att ett exploateringsbidrag ska lämnas för 
byggandet av en gång- och cykelväg till Tegelhagen, som ligger cirka 2 km från planområdet. 
Kollektivtrafik 
Nuläge  
Buss, som försörjer Säbyholm, går mellan Smidö och Bro station. Till stationen är det strax under fem 
kilometer. Busstätheten har gått från att vara ett fåtal turer per dag till att gå varje timme. Tillsammans 
med närliggande områden borde underlag finnas för en utökad turtäthet. Vid Bro station pågår också 
utbyggnad av Trädgårdsstaden i Bro. I samband med detta byggs antalet infartsparkeringsplatser ut. På 
detta sätt är intentionen att bilpendlandet inte ska öka. 
Förslag 
Området planeras fullt utbyggt inrymma cirka 400 boende och cirka 50 verksamma. Tillsammans med 
cirka 350 boende i Rättarboda och med ytterligare boende på Ådö (pågående detaljplan) och Smidö 
pågående förtätning) bör detta vara tillräckligt för en utökning av turtätheten för busstrafiken. Det 
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tidigare läget för busshållplats har återställts med möjlighet att bygga både väderskydd och 
cykelparkering. 
 
Störningar och risker 
Buller och vibrationer 
Nuläge  
Området präglas av tystnad. Området är ett av de få områden i Storstockholmsområdet som i RUFS är 
klassat som tyst område. Förbifarten på Rösaringsvägen /Smidövägen skapar på grund av sitt låga 
trafikflöde inga bullerproblem ur ekvivalentnivåsynpunkt. 

Anläggningar för mikrobryggeriet i norra delen av det stora centrala planområdet har identifierats som 
tänkbara bullerkällor. Bullermätningar vid dels en ångpanna, dels en frånluftsvärmepump och dels två 
kylmedelskylare och beräkningar av dessas bullernivåer vid närmsta boendefasad visar att riktvärdena 
enligt Naturvårdsverket för industribuller underskrids med mycket stor marginal. Under dagtid är 
nivåerna ca 20 dB(a), kvällstid, ca 15 dB(a) och nattetid ca 10 dB(a) under riktvärdena  

Förslag 
Med de redovisade placeringarna av bostadshusen behöver inga åtgärder vidtas. 

Efter mätningar av Mikrobryggeriets ljudkällor har konstaterats att de med god marginal uppfyller 
Naturvårdsverkets riktlinjer vid angränsande bostäder  

Radon 
Eventuell förekomst av höga radonhalter prövas i samband med bygglov. 
 
Översvämning 
Nuläge  
För att kontrollera effekterna av skyfall, dvs ett klimatanpassat 100-årsregn har dagvattenutredningen, 
Cowi (190608) kompletterats med analys översvämningsrisker vid skyfall. 

Där framkommer det att Genom att anlägga svackdiken längs med planerade vägar kommer man 
kunna reducera både föroreningshalter och flöden till befintliga nivåer eller lägre. Inom området råder 
heller ingen allvarlig översvämningsproblematik.  
 
Det centrala programområdet ligger helt utanför områden med översvämningsrisk från Mälaren. Delen 
nere vid Säbyholmsviken ligger inom det område som riskerar att översvämmas av Mälaren. Varken 
den bebyggelse som finns där idag eller den som föreslås i planen har den typen av samhällsviktig 
karaktär att en översvämning behöver hanteras i detaljplaneringen. 
 
Förslag 
Planbestämmelser har införts om dagvattenhantering.  
 
Farligt gods  
Nuläge  
Inom området finns ett mikrobryggeri med en gasoltank installerad i marken. Tankens volym är 9 m3 
och fyllning sker med tankbil två gånger per kvartal. För att bedöma risker för förvaring och transport 
av gasol av Risk PM tagit fram. 

I Risk-PM Gasoltransport, Prevecon (190503) bedöms risken som acceptabel utan ytterligare åtgärd. 

Förslag 
Planbestämmelser har införts för att säkerställa att kravet på avskiljning mellan anslutningspunkt och 
bostadshus uppfylls i de fall avståndet understiger 25 meter för bostäder och 100 meter för förskola. 
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Om avskiljande åtgärder görs vid gasoltanken, i brandteknisk klass EI60, kan detta avstånd minska till 
12,5 meter för bostäder och 50 meter för förskola. 
 
Markföroreningar 
Nuläge  
Den tidigare användningen av området med växthusodling, traktorkörfält och verkstad/tvätthall kan 
medföra risk för olika slags föroreningar i marken. I MIFO-databasen förekommer fastigheten som 
icke riskklassat objekt inom branschen ”Bilvårdsanläggning/verkstad”. Föroreningar från oljecisterner 
kan också ha förekommit. 

Från ca 2000 till 2013 har växtodlingen skett ekologiskt. Provtagning har gjorts 2015 i odlingsmark 
och växtodlingar i växthusen. Rester av bekämpningsmedel ligger under utländska riktvärden, dvs 
inga åtgärder krävs. 

På traktorkörfältet, där risk kan finnas av oljespill, har provtagningarna 2015 visat att samtliga 
uppmätta halter underskrider riktvärdena. 

I samband med att den oljebaserade värmen för de befintliga husen ersätts med bergvärme eller 
pelletsvärme har oljecisternerna tagits bort och anmärkningar åtgärdats. En cistern finns kvar, men 
ingen provtagning är där aktuell. 

Verkstad och tvätthall, som har betongbjälklag, kommer att behållas och vatten leds därifrån via ett 
antal oljeavskiljare till dagvattensystemet 

Förekomst av ev. höga radonhalter prövas i samband med bygglov. 

En miljöteknisk markundersökning med provtagning har utförts av Cowi, 190823, Där framgår det att 
på 3 punkter vid tidigare växthus överskrids riktvärden för KM (känslig markanvändning). Åtgärder 
för hantering av detta framgår av rapporten. 

Förslag 
En administrativ bestämmelse har införts i plankartan som villkorar bygglov för bostäder med att 
markföroreningen först har avhjälpts.  

Omgivande verksamheter 
Nuläge  
60-65 % sydliga och sydvästliga vindar är de förhärskande vindarna 

I det närbelägna stallet öster om planområdet vid kurvan längs väg 902 finns 5-6 hästar. Avståndet till 
närmast belägna planerade nytt bostadshus är ca 250 m 

Förslag 
Med anledning av det stora avståndet från närmsta bostadshuset till stallet och att de förhärskande 
vindriktningarna ytterligare minskar risken för spridning av hästallergener behöver inga vidare 
åtgärder vidtas.  
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Vattendelaren på de bebyggda delarna av skol- och elevhemsområdet ligger strax norr om de 
befintliga skolbyggnaderna i nordost- sydvästlig sträckning. Dagvatten sydost därom letar sig mot den 
skålformade öppna åkermarken i sydost för att sedan i diken längs väg 902 gå söderut längs mindre 
väg ner mot Säbyholmsviken.  Dagvattnet från stor del av det centrala verksamhetsområdet leds norrut 
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och ut i dike längs med Torestas åkermarker som är anslutet till en täckdikesledning. 
Säbyholmfastigheten ingår inte i detta täckdikningsföretag. Slutlig recipient är Kalmarviken i Mälaren 
nära Bålsta. 
Recipienten Mälaren har god ekologisk status 2009 och kravet 2015 är det samma. Samma relationer 
gäller med den kemiska ytvattenstatusen.  
Generellt gäller att ingen vattenförekomst (recipient) får försämras. I dagvattnet från den föreslagna 
typen av bebyggelse är föroreningshalterna förhållandevis låga och kräver normalt inga 
reningsåtgärder. Utan åtgärder ligger halterna för de flesta ämnen på halva nivån jämfört med 
riktvärden. På de övriga ämnena ligger nivån ännu lägre.  
Målsättningen skall ändå vara att föreslagen markanvändning inte skall medföra ökning av flöden och 
föroreningsmängder jämfört med befintliga förhållanden. Åtgärder som då ska vidtas är att en stor del 
av takvatten från gamla och nya hus ska hanteras vid respektive hus och avledas till 
svackdiken/krossdiken vid vägarna. Planförslaget bedöms inte påverka vattenförekomsternas status 
eller möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna.  
På fastigheten Säbyholm 5:37 finns en lågvattenpunkt. Ett villkor för att få bygglov är inskrivet i 
plankartan. Dessa föreskriver att bygglov inte får ges förrän åtgärder gjorts för att säkerställa att det 
inte föreligger risk för översvämning. Genom att anlägga ett avskärande lågstråk mellan innergården, 
varifrån ytvattnet rinner, och byggnaden kan vattnet ledas ut till omgivande vägar i stället 
för att rinna in i byggnaden genom entréerna.  
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Vatten och avlopp 
Området är i dagsläget anslutet till vattentäkten Leran 1:3. I samband med att detaljplanen genomförs 
planeras området att anslutas till kommunalt vatten och avlopp i enlighet med kommunens VA-plan. 
 
Värme 
Huvuddelen av den befintliga bebyggelsen uppvärms idag med oljevedpannor och pelletspannor i 
respektive fastighet. Vid ombyggnationen av de befintliga husen har dessa pannor ersatts med 
bergvärmepumpar. De nya husen kommer att utrustas med frånluftsvärmepumpar.  
El, tele, bredband 
Området matas från närliggande transformatorstation. Behov av ytterligare elförsörjning måste 
säkerställas. Inom området finns täckning för såväl data som mobiltelefoni. De ombyggda 
bostadshusen har anslutits till ett nytt fibernät som är förberett för planerade nybyggnation. Inom 
området finns fast telenät.  
Avfall 
Planen ska i enlighet med kommunens avfallsplan (2019-2023) möjliggöra ett flexibelt och 
användarvänligt insamlingssystem för avfall. Utrymme för avfallshantering och källsortering för 
anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska dimensioneras så att så kallad fastighetsnära 
källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom planområdet. Sophantering ska lösas inom 
fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system för insamling av matavfall. 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvenser 
Planerade bostäder och vägar i planförslaget har anpassats väl till områdets förutsättningar och 
bedöms huvudsakligen innebära positiva konsekvenser. Planområdet är en del av en historisk 
centralbygd omgiven av det öppna odlingslandskapet och ingår i riksintresseområde för kulturmiljön. 
Viktiga element i riksintresset är bland annat gårdsbebyggelsen vid Säbyholm samt närhet till Låssa 
medeltidskyrka. I planförslaget har man förhållit sig till områdets kulturhistoriska uttryck och karaktär 
på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har utgått från landskapets karaktär och det märks 
en tydlig medvetenhet och ambition att ta de kulturhistoriska värdenas potential med sig i den nya 
miljön. De historiska sambanden mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med sin 
odlingsmark och ekonomibyggnader bedöms vara upplevelsebart även efter en utbyggnad enligt 
förslaget. Därmed bedöms planförslaget inte innebära någon risk för påtaglig skada på riksintressets 
värden. Hänsyn har tagits till befintliga fornlämningar, så att dessa inte påverkas av utbyggnaden.  

Planområdet utgör en del av Görvälnkilen och har höga naturvärden som till stora delar är kopplade 
till äldre träd i parker, trädgårdar, dungar och en barrblandskog. Planförslaget har anpassats till 
områdets naturvärden och nya bostäder planeras huvudsakligen på befintliga grus- och upplagsytor 
samt i de områden som har de lägsta naturvärdena, bland annat gräsytor och åkermark. Ett visst 
intrång sker i några brynmiljöer i norra delen, samt i sydost, ut mot den öppna jordbruksmarken. De 
negativa konsekvenserna för områdets naturmiljö och på Görvälnkilen bedöms sammantaget bli 
obetydliga. 

Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram för dagvatten från planområdet med anledning av 
den förändrade markanvändningen med nya bostäder och vägar. Endast mindre omfattande åtgärder i 
form av exempelvis makadamfyllda och gräsklädda svackdiken bedöms krävas för att flöden och 
föroreningshalter inte ska öka till recipienten Mälaren. Med föreslagna åtgärder görs bedömningen att 
planerad markanvändning inte kommer påverka vattenförekomstens status eller möjlighet att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna. Arbeten i vattenområdet (t ex schaktning eller påförande av massor i samband 
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med restaurering av brygga och badstrand) är vattenverksamhet som behöver föregås av en juridisk 
hantering (anmälan/tillstånd). 
Planen medför att bostäder anläggs på ett relativt stort avstånd från Bro station och tätare 
kollektivtrafik och cykelvägar saknas till och från Bro station, vilket troligen medför ett bilberoende 
för boende i området. För att motverka den påverkan biltrafiken får på luft och klimat bör möjlighet 
till ökad turtäthet för bussarna ses över för att främja kollektiva färdmedel och cykling framför 
bilåkande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Planförslaget innebär sammantaget, jämfört med nuläge och nollalternativ, framförallt en större 
ekonomisk möjlighet till bevarande och skötsel av områdets unika kulturhistoriska byggnader och 
trädgårdar och de naturvärden som finns. Planförslaget innebär också ett större skydd för områdets 
kulturmiljö och naturmiljö genom att värdefull naturmiljö avsatts som naturmark, marklov införts för 
fällande av värdefulla träd samt genom varsamhetsbestämmelser i plankartan. De rekreativa värdena 
som natur- och kulturmiljön i planområdet med omgivningar innehar bedöms också bli mer 
tillgängliga för människor i samband med genomförande av planförslaget och därmed kunna upplevas 
av fler. Det är upp till de boende i området att stå för drift och underhåll av området. Den exploatering 
som föreslås i planen skapar ekonomisk möjlighet för de boende att dela på det ansvaret. 
 
Sociala konsekvenser 
De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms överlag bli mer tillgängliga för människor 
i samband med genomförande av planförslaget. Dels genom att fler kan bosätta sig inom området och 
ta del av kultur- och parkmiljön inom och intill planområdet. Dels att människor som besöker 
planområdet lättare bedöms kunna ta sig till och röra sig i området genom tillgång till bättre vägar och 
belysning mm. Tillgängligheten till vatten och strandområde i samband med restaurering av brygga 
och badplats bedöms öka de rekreativa värdena, både för boende och allmänhet, i form av anlagda 
gångvägar till stranden och badplatsen samt att området blir mer inbjudande att ta sig till och stanna 
vid. Detaljplanens genomförande innebär att allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs. 
 
Barnkonsekvenser 
Området har goda möjligheter att erbjuda en uppväxt med god tillgång till naturnära miljöer och 
därmed goda förutsättningar för lek. Detta gäller också för den planerade förskola/skolverksamheten. 
Området ligger relativt långt från centrala Bro och för äldre barn- och ungdomar kan det ses som 
begränsande att inte ha tillgång till bil. I samband med att detaljplanen antas beslutas också om ett 
exploateringsavtal. I detta finns ett exploateringsbidrag med för att delfinansiera en gång- och 
cykelväg till Tegelhagen. En sådan förbättrar möjligheterna för barn och unga att ta sig till och från 
området. 
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Genomförande 
Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Exploatören Säbyholms fastigheter AB är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande 
allmän plats med enskilt huvudmannaskap i planens norra del samt området i sydöst med ingående 
brygganordningar.  

I kommunens Fördjupade Översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016) framgår att gator utanför tätorten 
inte behöver utföras enligt kommunal standard. I dessa fall är kommunen inte heller huvudman för 
gator. I Säbyholm är det angeläget att tillkommande gator byggs på ett sätt som anknyter till den 
småskaliga känsla på gator som finns etablerad i området. 

Detaljplanen genomförs med enskilt huvudmannaskap som sedermera kommer förvaltas av en 
gemensamhetsanläggning med undantag för stranden i sydväst som kommer förvaltas av och överföras 
till Kommunen för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till stranden. 

Kommunen är huvudman blivande anläggningar och allmän plats inom planens sydvästra del, park 
och strand på den sydvästra delen av udden. Kommande marköverlåtelse och 
genomförandeförpliktelser är reglerat i exploateringsavtalet. 

Områdets karaktär är sådant att det är en gemensam angeläget för alla att omgivningarna sköts. För att 
bibehålla den speciella karaktär som finns på kulturmiljön i området bedöms det motiverat att en 
gemensamhetsanläggning står för drift och underhåll. 

Planområdet kommer att anslutas med vatten- och avlopp det görs med ett avtal mellan exploatören 
och Kommunens VA-avdelning. Kommunen ansvarar för drift och underhåll fram till 
avlämningspunkt intill den planerade pumpstationen i områdets östra del, vilken även blir 
anslutningspunkt för gemensamhetsanläggningen. 

På kvartersmark inom planområdet ansvarar respektive fastighetsägare för genomförande, drift och 
underhåll av samtliga anläggningar och byggnader. 

Avtal kommer att tecknas mellan respektive fastighetsägare och de ledningsägande bolagen. 

Exploatören kommer inte att stå för någon finansiering för utbyggnad av skola, vård eller omsorg. 

Avtal 

Planavtal är tecknat mellan Kommunen och Säbyholms fastigheter AB. 

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Kommunen och Säbyholms intressenter AB och skall 
godkännas av Kommunfullmäktige vid detaljplanens antagande. I exploateringsavtalet regleras 
fördelning av ansvar, kostnader och övriga samordningsfrågor som uppkommer i och med planens 
genomförande. I exploateringsavtalet regleras även ansvars- och kostnadsförhållanden för att 
möjliggöra nödvändiga allmänna anläggningar för att detaljplanen ska kunna genomföras. Bland annat 
ska exploatören ansluta området till det kommunala VA-nätet och erlägga ett ersättningsbidrag för att 
bygga en gång- och cykelväg mellan Säbyholm och Tegelhagen. En badplats ska också iordningställas 
och överlåtas till kommun. För denna badplats ska parkeringsplatser upplåtas på mark som ligger 
utanför planområdet. För denna mark ska ett eget servitutsavtal skrivas.  

Avtal kommer att tecknas mellan exploatören och berörda nät- och ledningsägare. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 

Planområdet omfattar del av Säbyholm 5:45 samt Säbyholm 5:30-32, 5:37-39 ägda av Säbyholms 
intressenter AB samt fastigheterna Säbyholm 5:27-29, 5:33-36 , 5:40-44 ägda av 
bostadsrättsföreningar och privatägda småhusfastigheterna Säbyholm 5:47-48. 

Den del av Säbyholm 5:45 som omfattas inom detaljplaneområde för uddens sydvästra del med 
ingående stranden och dess anläggningar kommer överlåtas i sin helhet till Kommunen utan 
köpeskilling. Förrättningen kommer ske med avstyckning från udden enlig gränsdragning i plankartan. 
Faktiska gränser fastställs vid slutgiltig fastighetsförrättning. 

Fastighetsbildning 

När detaljplanen antagits och vunnit laga kraft finns möjlighet att ansöka om fastighetsbildning för 
ytterligare avstyckningar. Ett antal fastighetsregleringar kommer att sökas för att befintliga fastigheter 
skall få tillgång till ytterligare mark för förenkling drift- och underhåll för fastigheternas angörande 
parkeringar. Alla förrättningsåtgärden inom och utanför planområdet som krävs för detaljplanens 
genomförande ombesörjs och bekostas av exploatören. 

I enlighet med detaljplanen överlåter Exploatören uddens sydvästra del från Säbyholm 5:45 till 
Kommunen genom avstyckning som sedermera blir Kommunägda fastigheten för att säkerhetsställa 
områdets tillgänglighet. Exploatören ombesörjer och bekostar dessa förrättningsåtgärder. 
Gränsdragning allmänplats sker enligt plankartan. 

Nya fastigheter enligt detaljplanen kommer bildas genom avstyckning eller klyvning. Exploatören 
ombesörjer och bekostar fastighetförrättningar och bildandet av nya fastigheter. 

Gemensamhetsanläggningar 

Ansökan om upprättande av gemensamhetsanläggningar skall sökas hos och bildas av Lantmäteriet för 
den gemensamma förvaltningen, drift och skötsel av parkområden, naturmark i nordost, vägar, 
parkeringar, vatten- och avloppsledningar, pumpstation, dagvattensystem, bollplan, lekytor, 
åkermarken i söder, sophantering, el, fiber etc. Det  

I det fall exploatören inte ansöker om bildandet av gemensamhetsanläggning ett år från det att 
detaljplanen vunnit laga kraft så kommer Kommunen utföra ansökan på exploatörens bekostnad. 

Drift och skötseln av udden sydvästliga del med tillkommande strand och bryggor kommer att 
hanteras av en Kommunen och sedermera ingå i Kommunens drift- och skötselplan. 

Ledningsrätt, Servitut 

För att säkerställa rätten till allmänna vatten- och avloppsledningar och dess pumpstation inom 
detaljplaneområdet kommer avtalsservitut, ledningsrätt eller nyttjandeavtal tillämpas. 

För fastigheterna Säbyholm 5: 24, 5:26, 5:46 och Låssa kyrka 1:1 utanför planområdet i väster 
behöver de för att säkerhetsställa sin anslutning till vatten- och avloppsnätet ingå i 
gemensamhetsanläggningen.  Exploatören måste också lösa vatten- och avloppsanslutningar för de 
fastigheter som ligger söder och sydost om planområdet, vilka nu utan avtal är inkopplade på 
Säbyholm 5:45 ledningsnät. I det fall exploatören ej utför anslutningsåtgärder har Kommunen rätt att 
utföra åtgärder för att säkerhetsställa anslutning till gemensamhetsanläggningens vatten- och 
avloppsnät på exploatörens bekostnad. 
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E-områden för pumpstation, transformatorstation och övriga anläggningar kan avstyckas till en 
särskild fastighet eller upplåtas med avtalsservitut, ledningsrätt eller nyttjandeavtal. För samtliga 
åtgärder tecknas avtal mellan exploatören och de ledningsägande bolagen. 

Utrymmen för tekniska anläggningar kommer att upplåtas inom detaljplaneområdet. 

För nya ledningar och tillhörande anordningar inom allmän plats kommer avtal upprättas mellan 
exploatören och ledningsägaren. För eventuella tekniska anläggningar inom kvartersmark tecknas 
avtal mellan fastighetsägare och nätägare.  

Utbyggnad 

Planområdet kommer anslutas till det Kommunal vatten- och avlopp-nätet, ansvar och kostnader 
kommer regleras i ett avtal mellan exploatören och Kommunens VA-avdelning. 
Gemensamhetsanläggningen för vatten- och avloppsanslutningen ansluts till Kommunens nät vid den 
plats där Kommunen anvisar. 

Omhändertagandet av grund- och länshållningsvatten under utbyggnaden säkerhetsställs i 
exploateringsavtalet. 

Plankostnader 

Planavtal är tecknat mellan Kommunen och Protorp AB som agerar exploatör. I avtal regleras 
åtaganden och kostnadsfördelning för framtagande av planhandlingar, övriga åtgärder samt 
utredningar som är nödvändiga för planens genomförande. 

Skyddsbestämmelser 

För att erhålla ett långsiktigt bevarande av befintlig värdefull miljö och bebyggelse innehåller 
planförslaget skyddsbestämmelser. Skyddsbestämmelserna kan under vissa förutsättningar motivera 
ersättning. Skyddsbestämmelser gällande kulturmiljön och fornlämningar regleras och säkerhetsställs i 
planbeskrivning, plankartan och exploateringsavtal.   

Lantmäteriförrättningar 

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga 
frågor handläggs av Lantmäteriet. Exploatören ombesörjer och bekostar samtliga förättningsåtgärder 
för planens genomförande. 

Avgifter vatten- och avlopp 

Gemensamhetsanläggningen kommer att ansluta till Kommunens vatten- och avloppsnät 
anläggningsavgift erläggas enligt vid tidpunkten gällande taxa.   

Myndigheter 

Exploatören står för samtliga myndighetskostnader inom och utanför planområdet för de åtgärder som 
krävs för planens genomförande. 

Ansökan om bygg- och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i Upplands-
Bro kommun. 

Där väg med enskilt huvudmannaskap angör till allmän väg i planområdets södra del kommer avtal 
om bevakningsuppdrag och dess genomförande att tecknas mellan Kommunen och Trafikverket. 
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Tillstånd gällande sanering av mark ansöks hos kommunens miljöavdelning. 

 
Administrativa frågor 
Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag den vinner laga kraft. 

Medverkande i projektet 

Planhandlingarna har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun i samarbete 
med Protorp AB samt Södergruppen Arkitekter genom Erik Einarsson.  

 

 

Upprättad 2022-05-13 

Samhällsbyggnadskontoret 
 
 
 
Henric Carlson   Andréas Silander 
Utvecklare/Utredare  Projektledare exploatering 
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Målsättning
Säbyholm ligger naturskönt invid Mälaren i en
historisk kulturmiljö. Detta är en viktig
utgångspunkt i utformningen av området.
Utgånspunkten är att på bästa sätt ta tillvara och
förstärka platsens kvalitéer och skapa en miljö
med plats för både boende, besökande och
verksamheter.

Målsättningen är att skapa en nod i kommunen
och att i detta attraktiva, innehållsrika och
mångsidiga område ta till vara och utveckla
platsens kvaliteter, vilket en nyexploatering
möjliggör. De befintliga husen är till stor del
uppförda under 1910-talet, i nationalromantisk stil.
Husen har byggts om varsamt och successivt har
skapats cirka 60 nya bostäder. 

Genom att på lämpliga platser uppföra nya
byggnader, väl anpassade till omgivningen, kan
ytterligare nya bostäder tillkomma. Målet är att
skapa ett modernt tillskott med utgångspunkt från
den befintliga kulturhistoriska miljön.

Befintliga lokaler, ursprungligen nyttjade som
skollokaler, tas åter i anspråk för undervisning,
omsorg,  handel, gemenskap och produktion. 

Planområdets unika park-och landskapskvaliteter
tillvaratas och utvecklas 

INLEDNING



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 4 - Gestalningsprogram Antagande 220513

Gestaltningsprogram för del av Säbyholm 5:1 mfl  i Upplands Bro,   2022-05-134 av 39del  av  Säby ho lm  5:1  mf l,   illust r at ionsplan
1:5000  (A3)   2205 13

Lantliv

Lunden

Bygatan

Trädgårdskvarteret

Lunden

LÅSSA

HAMRA

FLYGELN
(fd NYA SKOLBYGGNADEN)

SÄBYHOLM
HUVUDBYGGNADEN

SKOGSBO

TUNA

SKOGA

BIRKA

BERGÄNGEN

LILLSTUGAN

BODA

HAGA
STUGAN

VIKA

TORPA

BRÄNNA

UTSIKTSTORN
(FD VATTENTORN)

(HKP)

(H
KP

)

(HKP)

sop

sop

sop

HUS B

HUS A

HUS C

HUS D

HUS E

HUS F

HUS G

HPL

INÄGAN

sop

BAD

SJÖBODEN

sop

sop

kompost

BRYGGA

BRYGGA

(HKP)

SOMMARPARKERING
TILL BADPLATS

INLEDNING
Gestaltningsprinciper
Det centrala programområdet kan idag
sammanfattningsvis beskrivas dels som ett
parkområde med bostadsbebyggelse/elevhem,
dels som område för lokaler för undervisning och
dels som ett antal fält/planer. De sistnämnda är tre
stycken: traktorövningsfältet i nordväst, bollplanen
i det centrala läget och en mindre del av
åkermarken i sydost. 

Ny bebyggelse
Huvuddelen av den föreslagna nya bostads-
bebyggelsen har lokaliserats till de tre sistnämnda.
Formspråk, volymer, material ska här
kännetecknas av en anpassning till befintlig
bebyggelse och terräng. Här föreslås dock
bebyggelsetätheten vara större. För att ytterligare
framhäva den gamla strukturen föreslås den nya
bebyggelsestrukturen kontrastera något mot den
fria placeringen av elevhemmen.  Hänsyn har
tagits till befintliga siktlinjer både inom och utom
området vid placering av den nya bebyggelsen.
Den nya bostadsbebyggelsen är tänkt med högst
två våningar och där inredd vind förekommer i
vissa delar. De nya bebyggelsegrupperna är tänkta
att utformas med sinsemellan något olika
karaktärer, i förslaget benämda  ”Lantliv”,
”Bygatan” , ”Trädgårdskvarteret”, och ”Parkvillor”

Befintliga byggnader
Samtliga elevhem liksom skolbyggnaderna avses
att bevaras. För att säkerställa att framtida
förvanskningar minimeras har ett
karaktärsprogram upprättats som redovisar
bevarandevärda egenskaper.
Skyddsbestämmelser har även införts i
detaljplanen. Skolbyggnaderna är tänkta att
användas för bland annat bostäder, förskola,
skola, omsorg och samlingslokaler. Några
byggnader lämpar sig väl för tillverkning, handel
och odling.

Parkmark
Området har en rik växtlighet. Merparten
bevaras, föryngras och nya planteringar
föreslås dels längs vägnätet men även vid
enskilda byggnader. Höjdpartierna med
sina hällmarker är bevuxna med tall, gran,
en och lövskog. För att säkerställa att
befintliga kvalitéer behålls upprättas en
skötselplan. Stor vikt fästes vid att bevara
skolområdets parkkaraktär med sina
slingrande smala vägar, omväxlande natur
med fruktträdodlingar, gräsytor,
naturmarkspartier. Siktstråk mot vattnet
och de stora fälten eftersträvas från såväl
befintlig, men också från ny bebyggelse.

Inägan i sydost omvandlas till en
aktivitetsyta med förutsättningar för
spontanidrott och friluftsliv. 

Den befintliga badplatsen på udden i
sydost kommer att iordningställas och bli
allmänt tillgänglig.

Gator
Gaturummen ska präglas av en hög
kvalitet vad gäller material, vegetation och
utförande. Samtliga gator är körbara med
bil vilket ger goda angöringsförhållanden.
Återvändsgator undviks.   I den känsliga
parkmarken förordas smala vägar med
mötesplatser framför mycket breda
vägar. Vägområden innehåller plats för
öppna diken för att hantera dagvatten.

Parkering
Parkering för tillkommande bebyggelse
ordnas på tomtmark. Parkering för den till
bostäder ombyggda bebyggelsen utförs
som markparkering på befintliga p-platser
som ibland även utökats.
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Gestaltningsprogram för del av Säbyholm 5:1 mfl  i Upplands Bro,   2022-05-135 av 39

Mål och syfte
Ett gestaltningsprogram är ett hjälpmedel för att
styra utformningen av den yttre miljön. Det
upprättas av byggherren i samråd med
kommunen. Det skall underlätta för alla
involverade att förstå planens intentioner vad
gäller karaktär och kvalitet i projektering, byggande
och förvaltning. Gestaltningsprogrammet är en
konsekvens av platsens förutsättningar samt de
värden som kommunen och byggherren satt upp
för att nå en attraktiv och hållbar miljö. Det
spänner från övergripande riktlinjer, funktions- och
utformningskrav till exempel på lösningar.
Gestaltningsprogrammet tar sin utgångspunkt i
Planprogrammet från 2015 och utvecklar detta.

Bakgrund
Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra
kilometer västsydväst om Bro centrum. Mälaren
ligger cirka 300 – 500 meter från planområdets
egentliga bebyggelseområde och till
Rösaringsåsen är det mellan en och två kilometer.
Ladza Förvaltnings AB med dotterbolaget
Säbyholms Intressenter AB har av Stockholms
Läns Landsting förvärvat fastigheten Säbyholm
5:1.
Området har varit föremål för ett programsamråd
under 2015. Programhandlingen antogs 3 juni
2015.

Medverkande
Gestaltningsprogrammet har utarbetats av
Södergruppen arkitekter på uppdrag av
Säbyholms intressenter AB i samarbete med
Upplands Bro kommun.

Upplands Bro kommun:
 Planchef
 Henric Carlsson
 
 Projektledare exploatering
 Andreas Silander
 

Södergruppen arkitekter:
 Hans Bäckström
 Erik Einarsson

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Avgränsningar
Planområdets huvuddel är belägen på en platå
mellan två höjdryggar, varav den i nordöst är större
och skogbevuxen. Höjdryggarna omges i sin tur av
mycket stora, vidsträckta åkermarks-stråk, som
löper i riktning nordväst-sydost. Platån övergår i
sydost i en lägre belägen åker om cirka fyra
hektar.

Huvuddelen av bebyggelsen inom program-
områdets huvuddel är uppförd under 1910-talet
och med tillägg från bland annat 1970- och 1990-
talen.

Marken har planerats som ett skolinternatsområde
med elevhem, skolbyggnader, parker, träd-
planteringar, bollplan och växthus. Områdets
parkkaraktär är tydlig med slingrande, smala och
terränganpassade vägar.

Skolan flyttade under försommaren 2013 till
Sollentuna och hela planområdet med befintliga
byggnader stod sedan övergivna under en tid.
Under det senaste åren har området åter
aktiverats. De befintliga elevhemmen har varsamt
byggts om och är samtliga inflyttade. En tillfällig
förskola har öppnat i avvaktan på ombyggnaden
av den befintliga skolbyggnaden. I en fastighet, en
ekonomibyggnad, har ett mikrobryggeri etablerats.
I det av underhåll eftersatta parkområdet har
nyplantering och gallring av växtligheten utförts.

Vid Säbyholmsviken finns flytbryggor, brygg-
fundament samt rester av en badplats.
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Kulturmiljö
Planområdet ligger inom område för Riksintresse
för kulturmiljövård. Området ingår också i
Översiktsplan 2010, som ett område för kulturmiljö
av lokalt intresse. För själva skolområdet har en
kulturmiljöutredning upprättats.

Området präglas av den tidigare
skolverksamhetens inriktning under olika tider,
detta har gett upphov till flera generationer av
bebyggelse. Men här finns även strukturer från
tiderna före skolans etablerande. Dessa strukturer
har till viss del utgjort ramar för områdets
utformning. I söder gränsar området till det
historiska vägkorset mellan Rösaringsvägen,
vägen mot Torresta herrgård och vägen mot Låssa
kyrka och där gårdsbebyggelsen med
ekonomibyggnader och arbetarbostäder vid den
icke bevarade Säbyholms gård bidrar till områdets
jordbruks-präglade karaktär.
Den under 1900 – talet nyanlagda vägen från
skolans område ner mot vattnet binder ihop
området med Mälarens strand.
Den tidigare lantbruksskolans område är påtagligt
präglat av det tidiga 1900– talets national-
romantiska ideal, något som märks både i
bebyggelsens läge och utformning, samt i
områdets parkkaraktär och småskaliga, slingrande
vägnät. Förändringen i skolans inriktning genom
åren kan avläsas genom tillbyggnader och
förändringar från olika epoker. De stora frukt-
trädgårdarna från områdets tidigaste fas har
kompletterats med andra trädgårdar, växthus och
experimentodlingar från den senare trädgårds-
mästarutbildningen. Från det moderna naturbruks-
gymnasiets tid kommer maskinhallar och växthus
och den nya skolbyggnaden från 1980 – talet.

flygbild från sydväst

flygbild på udden från sydväst flygbild från  nordost

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Med kulturmiljö menas av människan påverkade
fysiska spår i landskapet som berättar om de
historiska skeenden och processer som lett fram
till det landskap vi ser idag.
 
Bärande karaktärer och samband för kulturmiljön

- Den raka allékantade vägen, som löper
från gamla Säbyholms gårds mangårds-
byggnader till Låssa kyrka, tillsammans
med vägsträckningen nordöst om området
mot Toresta, utgör axiala strukturer. De
visar på herrgårdarnas prägel på
landskapet i området. Vägarna ingår ej i
planområdet.

-  Sambanden mellan planområdet och de
omgivande odlingsmarkernas storskaliga
karaktär.

Karaktärsbyggnader
- Den tidigare lantbruksskolans område är

påtagligt präglat av det tidiga 1900 – talets
nationalromantiska ideal, något som märks
både i bebyggelsens läge och utformning,
samt i områdets parkkaraktär och
småskaliga, slingrande vägnät.

- Redan 1910 stod de första elevhemmen,
Tuna och Boda klara. De ritades av arkitekt
Sigge Cronstedt. Husen Vika och Haga
byggdes 1911-12, skolbyggnaden
påbörjades 1911 efter ritningar av arkitekt
Ivar Tengbom. 1913-1914 uppfördes
Lillstugan och Berga och 1915 uppfördes
Hamra, Torpa, Bränna och Stugan.

 

- Den befintliga bebyggelsens struktur, med
bostadshusen fritt placerade på höjdpartier
kring de verksamhetsanknutna
byggnaderna centralt i området.

- Vägnätets struktur – det platsanpassade
slingrande, delvis grusbelagda vägnätet
inom planområdet och det ålderdomligt
präglade vägnätet i närområdet.

- Grönstrukturen inom planområdet med
fruktträdgårdar, experimentodlingar och
arboretum.

- Mängden ädellövträd i alléer och kring
gårdstomter, samt ekbeståndet på
åkerholmar och i skogsbrynet som är en
del av det herrgårdspräglade landskapet

- Bebyggelsens skala, färg och utformning
som träpanel, spröjsade fönster och tak
täckta med lertegel.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Låssa kyrk flygbild från  nordvästmistlar

FÖRUTSÄTTNINGAR
Landskapselement
Planområdet är beläget i ett mosaikartat
odlingslandskap i Upplands–Bro kommuns södra
del. Området domineras av en större uppodlad
dalgång på en höjdplatå, som i sin tur omges av
skogbeklädda höjdpartier som sträcker sig ut mot
mälarstranden i sydost. Landskapet i omgivningen
är varierat med en böljande topografi och rik på
landskapselement såsom öppna diken, åkerholmar
och busk– och trädrader. I mitten finns en tidigare
öppen platå. Bebyggelsen från 1910-talet är i
huvudsak lokaliserad till platåns kanter. Platån har
under 1970-talet bebyggts med en mängd
ekonomi- och institutionsbyggnader. Av den öppna
delen av platån återstår ett hårdgjort övningsfält för
traktorer och en bollplan.

Omgivningarna präglas av herrgårdslandskap kring
de båda herrgårdarna Säbyholm (finns ej
dokumenterat) och Toresta, med storskaliga
odlingsmarker, raka alléprydda vägar och
parkanläggningar. Centralt ligger Låssa kyrka på en
höjd väl synlig från den omgivande dalgången.

Karaktäristiskt för herrgårdslandskapet är också det
stora antalet ädellövträd, både i alléer och kring
gårdstomter, på impediment och i
markslagsgränserna. Den stora artrikedomen och
mängden äldre ädel-lövträden bidrar till variation i
landskapet och innehåller stora ekologiska och
kulturhistoriska värden.

Samtidigt berättar de om de historiska
ägoförhållandena Vägnätet är småskaligt och
terränganpassat och löper företrädesvis i tidigare
markslags – och ägogränser. Herrgårdarnas raka
alléer löper genom den öppna böljande odlings-
marken och leder fram till de stora
herrgårdstomterna. En vegetationsinventering har
genomförts i planområdet.
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naturmiljöer
- Områdets naturmiljöer utgörs främst av

skogsklädda kullar och höjder, som troligen
varit utmark och skogsbete under tidigare
epoker. I nordöstra delen finns en avlång
skogsklädd höjd som löper utmed planområdets
hela östra del. Vegetationen är fortfarande gles
och träden står ljusöppet i många delar. Grova
äldre tallar finns spridda i hela området, medan
ekar främst står i brynmiljöerna ut mot
trädgårdar och tomtmark, samt som en lång
sydvänd sluttning längst i söder.

- Inne bland trädgårdar och byggnader finns ett
par-tre mindre, skogsklädda kullar där det
också finns grova tallar och medelålders ekar,
och med inslag av buskar som hagtorn, fläder
och nyponros.

Vegetation
Parkmark och trädgårdar
- Bland park- och trädgårdens stora antal kultur-

växter och exotiska träd, finns svenska lövträd
som stora askar, lind och björk. Trädgårdarna
hyser ett betydande antal av gamla äppelträd
och andra fruktträd, många med grova stammar
och naturliga hål, värdefulla för fåglar och andra
djur.

parmkmiljö
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Nya skolbyggnadenLåssa Huvudbyggnaden

Befintliga skolbyggnader
Huvudbyggnaden, som dominerar området med
sin karaktärsfyllda gestaltning, har även
skyddsvärda samlingslokaler. Både dessa lokaler
och byggnadens yttre gestaltning bevaras med
skyddsbestämmelser i detaljplanen. Byggnaden
kan lämpligen användas som samlingssal, kontor,
bostäder och för omsorg.

Till karaktären för huvudbygganden hör bland
annat den oputsade granitsockeln, slammade
tegelfasader, hörnkedjor, enkupigt rött taktegel,
oputsade skorstenar, entréernas utformning med
granittrappor och smidesräcken, ytterdörrarnas
och fönstrens utformning samt vällingklockan.

Flygelbyggnaden i norr, Nya Skolbyggnaden i två
våningar och uppförd på 1990-talet, är ombyggd till
i huvudsak smålägenheter. Exteriören har i stort
sett behållits med komplettering av nya balkonger
och uteplatser. Låssahuset, också uppförd på
1990-talet, har byggts om till bostäder.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Lillstugan

Befintliga skolbyggnader
Lillstugan det tidigare spädbarnshemmet har
också det byggts om till bostäder.

Stugan är ursprungligen en sommarbostad i
nationalromantisk stil från 1910- talet som varsamt
byggts om till enbostadshus.

Skogsbo, är en personalbostad från 1940-talet och
används som enbostadshus.

I den centrala undervisnings- och skolbyggnaden,
uppförd i huvudsak på 1970-talet, finns såväl
storkök, matsal för ett hundratal, gymnastiksal och
undervisningslokaler. Här planeras för en förskola
och i framtiden även för en grundskola. I lokalerna
bör även finnas utrymme för mindre handel och
verksamhet.

Stugan Centrala undervisnings- och skolbyggnaden

En del av byggnaden används redan i dag för
trädgårdsmästareutbildning.
Av övriga byggnader är en del i anspråkstagen av
ett bryggeri. För att möjliggöra dessa nya
verksamheter förutsätts att vissa om- och
tillbyggnader kommer att ske, dessa ska ske med
stor hänsyn till områdets övergripande karaktär.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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VikaBrännaTorpa

FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintliga elevhem
Innanför programområdet finns 10
elevhemsbyggnader. sju av elevhemsbyggnaderna
är i nationalromantisk stil från 1910- talet. Dessa
ger tillsammans med Lillstugan och de äldre
skolbyggnaderna hela området dess karaktär.

Husen ligger oftast relativt fritt placerade på höjder
och mot skogskanten. De äldre elevhemmen har
succesiv byggts om invändigt till bostäder.
Exteriöra ändringar har minimerats.

Till karaktären för de äldre elevhemmen hör bland
annat volymer, tak och fönstersättning, höga
socklar, rödmålade panelklädda träfasader,
bearbetade snickerier, enkupigt rött taktegel,
ytterdörrarnas och fönstrens utformning.
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Befintliga elevhem

Haga

Tuna BodaHamra
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Befintliga elevhem "nya"
De tre elevhemmen längst i sydost (Birka, Skoga,
Bergängen), uppförda på 1970-talet, har även de
byggts om till bostäder.

BergängenBirka Skoga

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Anpassning och gestaltning av nya hus och
dess yttre närmiljö
För området "Lantliv" är anpassningen till den
öppna inägan i söder och landskapsrummet
central för gestaltningen. Området är utformat med
friliggande småhus där frontbebyggelsen är i en
våning, för att få en gradvis övergång till den nya
bebyggelsen. Viktigt för karaktären är även
markanpassningen så att slänter och
markuppbyggnad minimeras mot inägan. Husen
har därför placerats så att bebyggelsen på bästa
sätt anpassas till landskapet.

För områdena "Bygatan" och "Trädgårdskvarteret"
samt "Parkvillorna" kommer särskild vikt att läggas
vid husens förhållande till de befintliga, äldre
elevhemmen.

UTFORMNING
De nya husen i det centrala planområdets öppna
fält – ”Bygatan” och ”Trädgårdskvarteret” – är
tänkta att ha en planstruktur som kontrasterar med
de befintliga elevhemmens. Elevhemmen med sin
höga belägenhet, sitt fria läge, sina höga socklar,
branta tak och höga våningshöjder - tre till tre och
en halv meter i vardera två våningar - kommer att
fortsätta dominera i miljön.
Genom sin moderata byggnadshöjd i två våningar
och med respektavstånd till de äldre elevhemmen
kommer den nya bebyggelsen underordna sig.
Även planmönstret i de begränsade nya kvarteren
planeras att ges en avvikande mer stringent
utformning för att ytterligare förstärka och
framhålla kontrasten.

LantlivBygatan

LundenTrädgårdskvarteret
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En viktig karaktär för området är det befintliga och
slingrande vägnätet som avses behållas i
huvudsak. Nya vägar följer det gamla mönstret.
För att klara försörjning och hålla ned farten inom
området med smala vägar anläggs
bilmötesplatser, i vissa fall måste dock även
vägbreddning utföras. Vägområden dimensioneras
för att säkerställa att framkomlighet (sophämtning,
räddningstjänsten mm), teknisk-försörjning och till
viss del att dagvattenhantering klaras.
Gaturummens gestaltning planeras utifrån att
bebyggelsen ligger i en parkmiljö.

Utemiljöerna kring de enskilda bostadshusen
utformas så att de ingår i parklandskapet.
Grundtanken är att alla har egna uteplatser men
fokus ligger inte på den enskilda tomten utan att
den ska vara del av det stora parklandskapet.

Mark och vegetation vid nya hus
På enskilda ”tomter” såsom entrégångar,
parkeringsuppfarter, parkeringsplatser och
uteplatser bör i första hand väljas grusmaterial,
sten- eller betongplattor (asfalt bör undvikas).

Karaktären av hus i park bör eftersträvas.
Rumsavgränsande häckar, staket eller plank
mellan bostadshusen undviks och istället förordas
en friare plantering - enskilda eller grupper av
buskar. Val av växtmaterial bör anknyta till det

gator med plats för svackdiken för dagvatten
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nd

ho
lm

en
 a

rk
. s
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er

gr
up

pe
n

 inom området vanliga sortimentet. Till varje bostad
föreslås att ett fruktträd planteras och att en yta för
egen odling iordningställs.För att få en naturlig
övergång till parkrummet och naturen förläggs
uteplatser i nivå med angränsande mark.

Gator och bebyggelse utformas så att stor hänsyn
tas till befintlig mark och vegetation. Slänter och
skärningar minimeras. Stödmurar bör inte
förekomma

UTFORMNING

uteplats på mark utan staket

Säbyholm ark. södergruppen

grusmaterial
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smäckra balkongervälkommnade emtréresliga proportioner

Segersäng ark. södergruppen Riksby ark. södergruppenHovs by ark. södergruppen
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UTFORMNING
Gestaltning hus
Ambitionen med Säbyholm är att forma ett område
med varierad bebyggelse betecknad av omsorg
och variation i sin utformning, men ändå baserad
på en gemensam gestaltning med utgångspunkt i
den kulturhistoriska miljön. Detta för att lyfta fram
och möjliggöra bevarandet att de kvalitéer området
har.

Olika hustyper men med en sammanhållen
gestaltning är tänkt att kunna rymmas inom de
olika delområdena.

Bebyggelsen är i förslaget, förutom den tidigare
nämnda bebyggelsen i Lantliv, i två våningar.
Bebyggelsen utgörs av friliggande småhus, små
flerbostadshus, parhus eller radhus.

Bostadshusen utförs med sadeltak. Även pyramid
tak kan prövas. Takvinkel ska vara mellan 23-38°.
Husen bör vara resliga i sin form.Vid trappor ska
dessa integreras i husets volym eller utföras som
invändiga trapphus,

Entréer placeras med fördel mot gatan. Husen
förläggs gärna med långsida mot gatan. Eventuella
tillbyggnader sker mot gavlar eller gårdssidan.

Balkonger
Balkonger ska vara smäckra och grunda. Är de är
större ska de integreras i husets volym. Om de är i
betong ska de ha en slät undersida som målas de i
fasadens färg.  Är de av trä målas de i fasadens
färg eller snickeriet färg. Räcken utförs i trä eller
smide.

Komplementbebyggelse
Komplementbyggnader såsom garage,
parkeringsgårdar och förråd ska i huvudsak ha
fasader i trä och underordnas bostadshusens
volymer, formspråk och färger. Garage kan med
fördel byggas ihop med annan funktion som
gästrum eller uthus,

Tekniska byggnader såsom nätstationer och
pumpstationer anpassas i färg och material till
omgivande bebyggelse.

Avfallshantering och sopseparering sker på
gemensamma uppsamlingsplatserna med staket
runt kärl som utformas lika fasader i området.

Tydliga entreér
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komplentbyggnader underordnad huvudbyggnad

Se
ge

rs
än

g 
ar

k.
 sö

de
rg

ru
pp

en

Lugna Hov ark. södergruppen

UTFORMNING

entreér mot gata med förgårdsmark hus längs gataalla får plats

Placering på tomt
Huvudprincipen för placeringen av byggnaderna är
att de ska placeras i ett tydligt och konsekvent
förhållande till gatan.

Hus med entré mot gata utförs med förgårdsmark.
Här bör finnas plats för t ex cyklar, en
välkomnande entré. Tillbyggnader på förgård
såsom t.ex. entrérum, pergola, tak över uteplats,
plank får ej förekomma. Eventuella tillbyggnader
ska ske mot gårdssidan.
Nivåskillnader mellan hus i gaturummet tas upp
med varierande sockelhöjder.

Garage, carport och förrådsbyggnader förläggs, i
förhållande till gaturummet, alltid innanför
bostadshusen.
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UTFORMNING

1. Lantliv

2. Bygatan

4. Lunden

3. Trädgårdskvarteret

Delområden
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 1 "LANTLIV"
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 1 "LANTLIV"
Byggnader placeras så att de följer brynet och
lämnar den fria sikten mot Rösaringsvägen intakt.
De kurviga vägarna följer landskapet.
För att i sydost trappa ner bebyggelseskalan
föreslås att byggnaderna närmast det öppna fältet,
"inägan" begränsas till en våning.

I sydöstra delen av området föreslås ett
genomgående öppet fält möjligt för lek, bollspel
sammankomster och fria spontanaktiviteter.
Alternativt kan det användas för fårbete.

Närmiljön föreslås ges ett friare, mer lantligt
uttryck. En här tänkt, något större tomtstorlek,
medger möjlighet till egenodling.

Husen följer gatustrukturen

Se
ge

rs
än

g 
ar

k 
sö

de
rg

ru
pp

en

spontan aktivitet

UTFORMNING

fri sikt mot Rösaringsvägen



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 4 - Gestalningsprogram Antagande 220513

Gestaltningsprogram för del av Säbyholm 5:1 mfl  i Upplands Bro,   2022-05-1324 av 39

UTFORMNING
2 "BYGATAN"



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 4 - Gestalningsprogram Antagande 220513

Gestaltningsprogram för del av Säbyholm 5:1 mfl  i Upplands Bro,   2022-05-1325 av 39

S
Ö

D
E

R
G

R
U

P
P

E
N

 a
rk

ite
kt

er
 a

b 
20

22
-0

5-
12

 1
33

4 
M

od
el

l_
D

P.
pl

n

20

20

20

2020

30

30

30

10

10

10

22

22

22

22

22

22

24

24

24

24

24

24

24

26

26

26

26

6

6

6

14

14

14

14

12

12

16

16

16

18

18

18

18

18

18

18

28

32

26

26

26

28

28

13

13

13

13

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

7

7

7

9

11

11

11

17

17

21 21

21

21

21

21

21

21

23

23

23

23

23

23

23

23

27

27

27

27

27

27

27

29

29

29

31

31

5,5

5,5

5,
5

5,5

5,5

5,
5

5,5

5,
5

6,
5

6,5

6,5

6,
5

6,5

7,5

7,57,5 7,5

9,
5

9,5

9,5

12,5
12,5

12,5

12,5

12,5

12
,5

13
,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13
,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23
,5

23,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

11
,5

11,5

19,5

19
,5

19,5

19,5

14,5

14,5

14,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15
,5

17,5

17,5

17
,5

17
,5

17,5

17,5

17,5

18
,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

20,5

20,5

20,5

20,5

21,5

21,5

21,5

21
,5

21,5

21
,5

21,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22
,5

22,5

22,5

22
,5

22,5

27,5

27
,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

28,5

28,5

28,5

25
,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

26,5

26,5

26,5

26,5
26,5

26,5

31
,5

29,5 29
,5

29,5

30,5

30,5

0 5 10 20 50 100m

23°
38°

38°

38°

23°

38°

23°

38°23°

23°

23°
7,5m

23°
7,5m

23°

23°

23°

23°

23°

38°

38°

23°

23°

38°

38°

38°

38°

38°

23°

23°

LÅSSA

HAMRA

FLYGELN
(fd NYA SKOLBYGGNADEN)

SÄBYHOLM
HUVUDBYGGNADEN

SKOGSBO

TUNA

SKOGA

BIRKA

BERGÄNGEN

LILLSTUGAN

BODA

HAGA
STUGAN

VIKA

TORPA

BRÄNNA

UTSIKTSTORN
(FD VATTENTORN)

(HKP)

(H
KP

)

(HKP)

sop

sop

sop

HUS B

HUS A

HUS C

HUS D

HUS E

HUS F

HUS G

Mag
na

 Su
nn

erd
ah

ls 
vä

g

Magna Sunnerdahls väg

Ida
 E

rik
ss

on
s v

äg

RÖ
SA

RI
NG

VÄ
GE

N

SM
IDÖVÄGEN

90
2

PUMPSTATION

EL

HPL

INÄGAN

EL

PUMP-
STATION

sop

sop

sop

kompost

S
Ö

D
E

R
G

R
U

P
P

E
N

 a
rk

ite
kt

er
 a

b 
20

20
-0

5-
08

 1
33

4 
M

od
el

l_
D

P
20

04
28

.p
ln

25

24

23

19

21

16

14

12

8

18

26

20

19
23

19

24

16

22

25

15

27

26

13

21

14

16

26

12

11

20

21

19

20

22

25

23

24

24 23

22

28
29

18
17

25

20

27

26

16

15

19

11

13

9

10

7

7

9

11

12

16

10

15

17

21

19

13

20

22

18

25

24

23

19

19

20

21

22

23

17

25

18

6

7

12

9

8

14

10

11

11

15

16

18

20

17

22

13

19

12

24

910

8

23

14

2121

9

11

10

5

13

14

8

12

10

13

15

17

12

16

14

19

18

15

17

14
18

16

17

18

8

20

22

23

27

7

5

4

6

SÄBYHOLM

SÄBYHOLM

TORESTA

SÄBYHOLM

5:44

5:41

5:42

5:48

5:36

5:1

5:27

5:32
5:33

5:34

5:28

5:38

5:40

5:43

2:2

5:26

SÄBYHOLM

5:49

TORESTA

5:24

5:30

5:31

5:47

5:29

5:46

5:39

5:37

SÄBYHOLM

5:35

5:1

18,0

22,7

STRANDSKYDD BEGRÄNSNINGSLINJE

RÖSARINGVÄGEN

M
AG

N
A

SU
N

N
ER

D
AH

LS VÄG

ID
A ER

IKSSO
N

S VÄG

MAGNA SUNNERDAHLS
 VÄG

ID
A 

ER
IK

SS
ONS

 V
ÄG

S:1

S:1

SERV

01
39

-9
1/

17
.1

RÖSARINGVÄGEN

N=6599100

E
=125700

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

I
II

II

I

II

II

II

II

I

II

II

23° 38°

38°

38°

23°

38°

38°

23°
II 38°

38°23°

II23°

23°
23°

23°
7,5m

23°
7,5m

23°

23°

23°

23°

23°

38°

38°

38°

23°

LÅSSA

HAMRA

FLYGELN
(fd NYA SKOLBYGGNADEN)

SÄBYHOLM
HUVUDBYGGNADEN

SKOGSBO

TUNA

SKOGA

BIRKA

BERGÄNGEN

LILLSTUGAN

BODA

HAGA
STUGAN

VIKA

TORPA

BRÄNNA

UTSIKTSTORN
(FD VATTENTORN)

(HKP)

(H
KP

)

(HKP)

(HKP)sop

sop

sop

sop

sop
?

HUS B

HUS A

HUS C

HUS D

HUS E

HUS F

HUS G

Mag
na

 Su
nn

erd
ah

ls 
vä

g

Magna Sunnerdahls väg

Ida
 E

rik
ss

on
s v

äg

RÖ
SA

RI
NG

VÄ
GE

N

SM
IDÖVÄGEN

90
2

PUMPSTATION

EL

HPL
cykel -p

INÄGAN

EL

PUMP-
STATION

0 5 10 20 50 100m

N
2 "BYGATAN"
Utformas som en gata där varannan huskropp
föreslås indraget från gatan för att öka det visuella
avståndet mellan husen och skapa variation i
gaturummet. Husen kan här vara mer kvadratiska
och förslagsvis med pyramid tak.
Parkering bör ske mellan husen och bostads-
komplementen och utformas underordnade i
förhållande till bostadsbebyggelsen. I den centrala
delen bildas en plats kring två bevarade träd.
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3 "TRÄDGÅRDSKVARTERET"
Utformas med hus längs de svagt krökta gatorna.
Förgårdsmarken anpassas till väderstreck och
uteplatsplacering. Parkering sker mellan husen.
Bostadskomplement ligger underordnade i
förhållande till bostadsbebyggelsen.
I Nordligaste kvarteret är bebyggelsen placerad
runt ett gemensamt tun där plats finns för
gemensamma komplementbyggnader/parkeringar.
Husen har där högre takvinkel vilket möjliggör
bostäder i vindsplanet
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Vy från sydväst Bearbetade gavlar

Villa Drake ark J Gezelius
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Hus med inredd vind

DELOMRÅDEN 4, LUNDEN
Dessa byggnader avses utformade med en mycket
god anpassning till de befintliga elevhemmens
nationalromantiska arkitektur, dess volymer, uttryck
och formspråk. Parkvillorna ligger också väl
inplacerade i terrängen och följa elevhemmens
relativt fria planstruktur. Husen tillåter inred vind,
takkupor ska utföras med omsorg och anpassade
till husets karaktär. Huset mellan Tuna - Skoga och
det mellan Haga- Boda utför som envåningshus för
att förhålla sig till tomternas höjdförhållande  och
de kringliggande husen.

UTFORMNING

Modellbild Modellbild

Löparen ark Brunnberg&Forshed
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Faluröda kulörer:

S 5040-Y80R
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kulörerfärgsättningmålade träfasader

UTFORMNING

detaljerofferbräda

Sands Hus ark. Thomas Marcks

Material och kulör
Byggnaderna ska utföras med målade, i huvudsak
panelklädda träfasader och sadeltak belagt med
matta röda takpannor.  Undersida takfot, undersida
taksprång, taktassar, och knutbrädor där sådana
förekommer målas i samma färg som fasaden.
Skorstenar, takkomplettering och taksäkerhet
infärgas gärna i samma kulör som taket. Elskåp
och dylikt bör ej placeras synliga på gatufasaden.

Färgsättningen av området samordnas med en
Färgpalett med utgångpunkt från traditionella
slamfärger. Den består av ett antal kulörer som
bestäms till NCS kod. Med hjälp av paletten kan
bebyggelsen varieras i färg men ändå hållas
samman till en helhet som samordnas i
bygglovsskedet. Mindre avvikelser kan godkännas
av bygglovhandläggare men inte större skillnader
än att tillkommande kulörer håller sig till temat och
intentionen för den föreslagna färgskalan.

För att variera och föreslås bostadsbebyggelsen
hålla sig till den röd-bruna färgskalan medan
verksamheterna förslås använda de mörkare brun
-svarta nyanser.

Naturmaterial som sten, trä och tegel tillåts i sina
egenfärger.
Inom varje område kan med fördel fasadfärgerna
varieras med olika nyanser inom det förslagna
färgspektrumet, Avsikten är att delområdena får sin
egen karaktär genom sin gruppering istället för
genom olika kulörer
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UTFORMNING
En god detaljbearbetning är viktigt för att husen
ska upplevas som kvalitetsmässiga.
Elementskarvar undviks, och i de fall de
förekommer ska de tas omhand med lister och inte
bli dominerande. Knutbrädor görs alltid hela.
Det är eftersträvansvärt att sockelytans liv kommer
så nära fasadlivet som möjligt. Mötet mellan
fasadytan, och sockeln kan tas upp av en
offerbräda. Skorstenar och takhuvar utförs
vertikala och med god detaljutformning.
Fönster ska ha en tydlig vertikalitet.

Fönstersnickerierna ska vara nätt profilerade och
vackert leda in ljus. Fönstersnickerier och dörrar
ska utföras i trä. Fönster utförs sidohängda och
placeras så långt ut i fasaden som möjligt. Poster
och spröjsar görs genomgående i ytterglaset och
inte som lösa tillbehör.

För att möjliggöra god energihushållning, tillåts
solceller på taken till de nya husen. Detta kan
göras under förutsättning att de placeras
sammanhängda, integrerade i taket och följer
takets form. Syftet är att de ska underordna sig
husets övergripande gestaltning. Teknikutveckling
är snabb och redan idag finns solceller som
fungerar som tak samt även takpannor med
integrerade solceller. solceller följer taket infärgade solceller

Monochrome ark.  D Lookofsky

träpanel mörk slamfärg träpanel med röda takpannor.

intergrade solceller i taket
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fruktträd i parkHöjdpartier med hällar och tall

UTFORMNING

siktstråk mot vattnet

Vegetationen
Områdets träd spelar en mycket stor roll för
naturvärdena på platsen och bör inte tas ned utan
mycket goda skäl. Områdets större ädla lövträd
och grova tallar omfattas av marklov och tillstånd
för ev. trädfällning .

För att säkerställa att områdets höga naturvärden
finns kvar även i fortsättningen bör en enkel och
tydlig skötselplan tas fram för området. Främst är
det områdets brynmiljöer med ek och tall som
fortsatt behöver skötas genom röjning och gallring
av yngre träd, detta för att bibehålla öppenhet och
flerskiktning (träd i flera nivåer).

För att minska störning på flora och fauna
kanaliseras besökare genom att tydliga stigar leder
till bryggorna. Övriga rekreationsytor så som
uppehållsytor bredvid bryggorna och en återställd
liten sandstrand kan gärna läggas samlad intill
bryggorna för att minimera störning.  
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För att säkerställa de de befintliga kulturhistoriska
byggnaderna har skyddsbestämmelser införts i
planbestämmelserna. En antikvariskt
förundersökning har utförts för huvudbyggnaden.
Här följer några utdrag ur den  om framtida
underhåll.

Huvudbyggnaden Exteriör
- Byggnadens volym och karaktär bevaras.

- Vid framtida underhåll bör ursprunglig
färgsättning (på puts, fönster, dörrar, plåt-
detaljer) undersökas och återställas.
Traditionella material och metoder, anpassade
efter byggnadens ålder och utförande, används
möjligaste mån vid underhåll.

- Befintliga dörrar och fönster är mycket fint
formgivna och har stor betydelse för det
kulturhistoriska värdet. Fönstren finns i olika
format och med olika spröjsindelning, de bör i
första hand renoveras varsamt, i andra hand
tillverkas kopior av trä med samma
dimensioner. Eventuellt nya fönster och
fönsterdörrar utförs så lika befintliga som
möjligt.

- Listavtäckningar av plåt på tak och takkupor är
av fabrikslackerad plåt, svart, där färgen delvis
släpper. Plåtarna upplevs på vissa ställen som
klumpiga och dåligt anpassade. Vid framtida
underhåll bör ett nättare utförande eftersträvas
och rätt kulör på plåt utredas och återställas.

biblioteket

UTFORMNING
Huvudbyggnaden Interiör
I samlingssalen
- Bevaras lokalens volym, takkonstruktion och

panelklädda ytor i taket.

- Dörrpartierna, med blyspröjsat överljus till
biblioteket och pardörrarna till stolsförrådet,
bevaras.

- Vid behandling av ytskikt på trä, i taket och på
dörrpartier och luckor, behålls/återställs
ursprunglig ytbehandling.

Biblioteket:
-  Rummets volym och takkonstruktion med

panelklädda ytor samt bröstningspanel på delar
av väggarna bevaras.

- Puts på väggar och
- i fönstersmygar, fönsterbänkar av trä bevaras.

- Pardörrar till arbetsrum och korridor bevaras.
Kan vid behov sättas igen.

- Träluckorna till före detta ritsalen på andra
våningen bevaras. Kan vid behov sättas igen.

- Vid behandling av ytskikt på trä, i taket och på
dörrpartier och luckor, behålls/återställs
ursprunglig ytbehandling.

De äldre elevhemmen Exteriör
- Byggnadens volym och karaktär bevaras.

- Vid framtida underhåll bör ursprunglig
färgsättning (på fasad, fönster, dörrar,
plåtdetaljer) behållas. Traditionella material och
metoder, anpassade efter byggnadens ålder
och utförande, bör användas i möjligaste mån
vid underhåll.

- Befintliga dörrar och fönster är mycket fint
formgivna och har stor betydelse för det
kulturhistoriska värdet. Fönstren finns i olika
format och med olika spröjsindelning, de bör i
första hand renoveras varsamt, i andra hand
tillverkas kopior av trä med samma
dimensioner. Eventuellt nya fönster och
fönsterdörrar utförs så lika befintliga som
möjligt.
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LÅSSA KYRKA
1:1

vägtyper
väg typ A, för transporter, köryta 4,5 m

väg typ B, med mötesfickor, köryta 3,5/4,5 m

väg typ C,  bostadsgata, köryta 3,5 m

vägtyper
väg typ A, för transporter, köryta 4,5 m

väg typ B, med mötesfickor, köryta 3,5/4,5 m

väg typ C,  bostadsgata, köryta 3,5 m

GATOR OCH STRÅK
Inom planområdet planeras vägar, såväl befintliga
som nya, utföras som gårdsgator, det innebär att
fordon får inte framföras med högre hastighet än
gångfart, fordon får inte parkera på någon annan
plats än särskilt anordnade parkeringsplatser och
fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Gaturummen ska präglas av en hög kvalitet vad
gäller material, vegetation och utförande. Samtliga
gator är körbara med bil vilket ger goda
angöringsförhållanden. Återvändsgator undviks.
Körbanorna ska vara belagda med grus, bundet
grus eller asfalt.

I den känsliga parkmarken förordas smala vägar
med mötesplatser framför mycket breda vägar.
Området innehåller 3 olika vägtyper.

UTFORMNING



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 4 - Gestalningsprogram Antagande 220513

Gestaltningsprogram för del av Säbyholm 5:1 mfl  i Upplands Bro,   2022-05-1333 av 39

01
39

-1
6/

14
.1

0139-01/19.2

0139-03/21.1

0139-03/21.1

0139-91/17.1

0139-14/17.1

Mag
na

 S
un

ne
rda

hls
 vä

g

Ida E
rikssons väg

Id
a 

Er
iks

so
ns

 vä
g

Magna Sunnerdahls väg

M
ag

na
 S

un
ne

rd
ah

ls
 v

äg

Magna Sunnerdahls väg

M
agna Sunnerdahls väg

Mag
na

 S
un

ne
rda

hls
 vä

g

s:1

serv

serv

serv

se
rv

s:1

SÄBYHOLM

TORESTA

SÄBYHOLM

SÄBYHOLM

TORESTA

5:1

5:1

2:2

5:45

5:49

5:1

5:261

5:11

5:21

2:26

5:46

5:39

1:1

5:241

5:27

5:28

5:29

5:31

5:30

5:38

S:11

5:43

5:40

5:44

5:41

5:42

5:451

5:36

5:37

5:34

5:32

5:35

5:33

5:47

5:48

5:15

5:12

LÅSSA KYRKA

5:1

1

9

31C

33C

7

8B

17

7

8D

10

21

4

4

33A

31D

5B

11

33D

3

8E

12

23

8C

8A

35

2

31B

2

10

31A

25

5A

33B

14

13

8F

EDF*PP*11015PB*POL*8000

EDF*PP*11013

EDF*PP*11014

EDF*PP*11016

22,13

20,90

16,69

16,06

15,47

14,96

14,24

13,10

12,99

14,40

RÖSARINGVÄGEN

STRANDSKYDD

Lr

HUSGRUND

HUSGRUND

20

20

20

2020

30

30

30

30

10

10

10

10

22

22

22

22

22

22

24

24

24

24

24

24

24

24

26

26

26

26

26

26

6

6

6

6

6

4

14

14

14

14

14

12

12

12

12

16

16

16

16

18

18

18

18

18

18

18

18

18

28

28

32

18

22

26

26

26

28

28

28

13

13

13

13

13

13

13

13

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

7

7

7

9

9

9

11

11

11

11

17

17

17

17

29

21 21

21

21

21

21

21

21

23

23

23

23

23

23

23

23

23

27

27

27

27

27

27

27

27

27

29

29

29

29

31

31

31

5,5

5,5

5,
5

5,5

5,5

5,
5

5,5

5,
5

6,
5

6,5

6,5

6,
5

6,5

7,5

7,57,5 7,5

8,5

9,
5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,
5

9,5

9,5

10,5

12,5

12,5
12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12
,5

12,5

12
,5

12,5

13,5

13
,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13
,5

13,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23
,5

23,5

24
,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

10,5

11,5

11,5

11
,5

11,5

11,5

11,5

19,5

19
,5

19,5

19,5

14,5

14,5

14,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15
,5

16,5

17
,5

17,5

17,5

17,5

17
,5

17
,5

17,5

17,5

17,5

17,5

18
,5

18
,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

20,5

20,5

20,5

20,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21
,5

21,5

21
,5

21,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22
,5

22,5

22,5

22
,5

22,5

27,5

27,5

27
,5

27,5

27
,5

27,5

27,5

27,5

27,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

29,5

29,5

25
,5

25,5

25
,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

26,5

26,5

26
,5

26,5

26,5

26,5
26,5

26,5

31,5

31
,5

29,5 29
,5

29,5

30,5

30,5

30,5

1 000
4 500 500

hus förgård husförgård

tomtmarktomtmark

körbana

gatumarkbyggliv

dike

byggliv

väg typ  A

1 000
3 500 250

4 750

hus förgård husförgård

tomtmarktomtmark

körbana

gatumark

dike

byggliv byggliv

Väg typ C
bostadsgata

Huvudgata
Avsedd att möjliggöra transporter till och från verksamheterna med plats för diken.
Lokalt breddas körbana till 5,5m för att underlätta möten

Bostadsgata avsedd att möjliggöra transporter till och från bostäder.
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väg typ B

väg B vid mötsesfickor
Områdesgata
Avsedd att möjliggöra transporter till och från bostäder
inklusive sophantering, med plats för mötesfickor och
diken.
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50m från flerbostadshus

väg körbar med sopbil

50m från flerbostadshus som ej nås med sopbil

BBR 3:422 Avfallsutrymmen och avfallsanordningar
Avståndet mellan byggnadens entréer och utrymmen eller
anordningar för avfall bör inte över- stiga 50 meter för flerbostadshus.
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HUSGRUND
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FRAMKOMLIGHET
Inom planområdet har placering och typer av vägar
planerats så att  området kan försörjas med
transporter till verksamheter samt  avfallshantering.
För området planeras 6 st gemensamma
avfallsstationer  med kärl på mark kringbyggda
med målade träplank. Möjlighet ges i detaljplanen
att som alternativ uppföra miljöstugor på dessa
platser.
I det fall man väljer att utmed den av sopbil
körbara vägen ordna sophantering på tomt ska
plats för sopkärl placeras innanför
huvudbyggnadens fasadliv på samma sätt som
övriga komplementbyggnader.

Med hänsyn till kulturvärden har framkomligheten
för större fordon begränsats på vissa befintliga
vägar. Detta medför att avståndet från
flerbostadshus till avfallsstationerna i undantagsfall
överskrider 50m, men anses acceptabelt med
hänsyn till kulturmiljön.

placering och avstånd återvinningsstationer
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parkeringsutredning bef. bebyggelse

UTFORMNING
Parkering
Parkeringsbehov för den nytillkommande
bebyggelsen byggelsen beräknas, beroende på
bostadsstorlek, till en till två bilar per bostad
beroende av storlek och bostadstyp, inklusive
gästparkering. Parkering ordnas på egen tomt eller
samlad till små parkeringsytor inom respektive
kvarter.

Omsorg tas till hur parkeringsplatserna avgränsas
med bla häckar, plank och träd mot övriga gården
och bostäderna.Parkeringsytor  utförs i dränerande
material. Kollektiva lösningar för bil i form av
samutnyttjande och bilpool kan minska behovet p-
platser vilket är eftersträvansvärt.

Parkeringsbehov för den till bostäder ombyggda
bebyggelsen beräknas till 1 bil per bostad plus
gästparkering. Dessa utförs som markparkering på
befintliga p-platser som ibland även utökats.

Parkering för verksamheter placeras i anslutning
till respektive verksamhet. Dessa platser kan även
samutnyttjas för besökande på andra tider då de
inte används för verksamhet.
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Gestaltningsprogram för del av Säbyholm 5:1 mfl  i Upplands Bro,   2022-05-1337 av 39

UTFORMNING
Verksamheter
I den centrala skolbyggnaden, uppförd i huvudsak
på 1970-talet, finns såväl storkök, matsal för ett
hundratal, gymnastiksal och undervisningslokaler.
Här planeras för en förskola och i framtiden även
för en grundskola

I  skollokalerna ryms idag ett redan flertal
verksamheter som snickeri, bryggeri hunddagis
mm. Ambitionen är att utöka med flera publika
verksamheter , mindre handel och arbetsplatser
med olika icke störande verksamheter, gärna med
anknytning till de lokala förutsättningarna.

Planbestämmelserna innehåller en viss byggrätt
för att vid behov möjliggöra  till-, ombyggnader
eller nybyggnader för att kunna anpassa
byggnaderna till skiftande verksamheter.
Byggnationen ska förhålla sig till den kringliggande
historiska miljön och befintliga bostadshusen i sina
materialval, utryck och färgsättning.

snickeriet bryggeriet verksamhet växthus
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BÅT OCH BAD
De vid Säbyholmsviken tidigare förlagda
bryggorna föreslås restaureras för mindre båtar.

Den befintliga badplatsen inklusive en liten
badbryggan kommer att iordningställas och bli
allmänt tillgänglig samt övergå i kommunal ägo
tillsammans med tillfartsvägen. På udden finns
idag en "sjöbod" som kan användas till allmänt
ändamål i anslutning till badet. På vägen ner från
Smidövägen genom allén kommer bara behörig
biltrafik tillåtas. För att öka tillgängligheten skapas
en handikapparkering nära badet.  Parkering för
allmänheten kommer sommartid att finnas  i direkt
anslutning till planområden.

UTFORMNING

bryggor på flygfoto från 1960bild från gamla hoppbryggan vid udden (återuppbyggs ej)
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Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för området kring det tidigare 
naturbruksgymnasiet vid Säbyholm. Syftet med detaljplanen är att på ett varsamt sätt utveckla 
området till en levande bebyggelsemiljö med bostäder, verksamheter, kommersiella lokaler och 
lokaler för undervisning och omsorg. Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och att i 
detta attraktiva, innehållsrika och mångsidiga område ta till vara och utveckla platsens 
kvaliteter.  
 
Kommunen har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har således tagits fram för att integrera 
miljöaspekter i planen och belysa planändringens konsekvenser för människa och miljö. 
 
Planerade bostäder och vägar i planförslaget har anpassats väl till områdets förutsättningar och 
bedöms huvudsakligen innebära positiva konsekvenser. Planområdet är en del av en historisk 
centralbygd omgiven av det öppna odlingslandskapet och ingår i riksintresseområde för 
kulturmiljön. Viktiga element i riksintresset är bland annat gårdsbebyggelsen vid Säbyholm 
samt närhet till Låssa medeltidskyrka. I planförslaget har man förhållit sig till områdets 
kulturhistoriska uttryck och karaktär på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har 
utgått från landskapets karaktär och de kulturhistoriska värdena kommer att bli en del av den 
nya miljön. De historiska sambanden mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med 
sin odlingsmark och ekonomibyggnader bedöms vara upplevelsebart även efter en utbyggnad 
enligt förslaget. Därmed bedöms planförslaget inte innebära någon risk för påtaglig skada på 
riksintressets värden. Hänsyn har tagits till befintliga fornlämningar så att dessa inte påverkas av 
utbyggnaden.  
 

Planområdet utgör en del av Görvälnkilen och har höga naturvärden som till stora delar är 
kopplade till äldre träd i parker, trädgårdar, dungar och en barrblandskog. Planförslaget har 
anpassats till områdets naturvärden och nya bostäder planeras huvudsakligen på befintliga grus- 
och upplagsytor samt i de områden som har de lägsta naturvärdena, bland annat gräsytor och 
åkermark. Ett visst intrång sker i några brynmiljöer i norra delen, samt i sydost, ut mot den 
öppna jordbruksmarken. De negativa konsekvenserna för områdets naturmiljö och på 
Görvälnkilen bedöms sammantaget bli obetydliga.  

De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms överlag bli mer tillgängliga för 
människor i samband med genomförande av planförslaget. Dels genom att fler kan bosätta sig 
inom området och ta del av kultur- och parkmiljön inom och intill planområdet. Dels att 
människor som besöker planområdet lättare bedöms kunna ta sig till och röra sig i området 
genom tillgång till bättre vägar och belysning m.m. Tillgängligheten till vatten och 
strandområde i samband med restaurering av brygga och badplats bedöms öka de rekreativa 
värdena, både för boende och allmänhet, i form av anlagda gångvägar till stranden och 
badplatsen samt att området blir mer inbjudande att ta sig till och stanna vid. Detaljplanens 
genomförande innebär att allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs genom kommunalt 
huvudmannaskap på dessa delar.  

Den nya gatustrukturen med gårdsgator med låga hastighetsbegränsningar bedöms öka 
tillgängligheten inom området för gående, cyklister med flera och det blir en tryggare miljö. 
Planen medför att bostäder anläggs på ett relativt stort avstånd från Bro station och tätare 
kollektivtrafik och cykelvägar saknas till och från Bro station, vilket troligen medför ett 
bilberoende för boende i området. För att motverka den påverkan biltrafiken får på luft och 
klimat arbetar kommunen för att få till en ökad turtäthet för bussarna för att främja kollektiva 
färdmedel framför bilåkande. 



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 5 - MKB  Antagande 220513

St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

 

 

 MKB Säbyholm 
 M20126 (M1500021), s 3 (49) 

 2016-02-08, rev 2022-05-13 
 
Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram för dagvatten från planområdet med anledning 
av den förändrade markanvändningen med nya bostäder och vägar. Endast mindre omfattande 
åtgärder i form av exempelvis makadamfyllda och gräsklädda svackdiken bedöms krävas för att 
flöden och föroreningshalter inte ska öka till recipienten Mälaren. Med föreslagna åtgärder görs 
bedömningen att planerad markanvändning inte kommer påverka vattenförekomstens status eller 
möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Arbeten i vattenområdet (exempelvis schaktning 
eller påförande av massor i samband med restaurering av brygga och badstrand) är 
vattenverksamhet som behöver föregås av en juridisk hantering (anmälan/tillstånd).  
 

Ett mikrobryggeri med ölproduktion i mindre skala är beläget inom planområdet. Boende i 
planerade bostäder bedöms inte utsättas för störande buller, lukt eller risker från 
mikrobryggeriet i någon betydande utsträckning om föreslagna åtgärder vidtas. Ingen ras- och 
skredrisk föreligger. Omgivande vägar har ett relativt lågt trafikflöde och bedöms inte heller ge 
upphov till bullerstörningar vid planerade bostäder. Halterna av markföroreningar i området är 
för de flesta föroreningar låga. I anslutning till växthus och odlingsytor förekommer dock tre 
punkter där halter av bekämpningsmedel (DDT mm) överskrider Naturvårdsverkets riktvärden 
för känslig markanvändning. Åtgärder har föreslagits för att undvika risk för påverkan på 
människa eller miljö.  

Planförslaget innebär sammantaget, jämfört med nuläge och nollalternativ, framförallt en större 
ekonomisk möjlighet till bevarande och skötsel av områdets unika kulturhistoriska byggnader och 
trädgårdar och de naturvärden som finns. Planförslaget innebär också ett större skydd för 
områdets kulturmiljö och naturmiljö genom att värdefull naturmiljö avsatts som naturmark, 
marklov införts för fällande av värdefulla träd samt genom varsamhetsbestämmelser i plankartan. 
De rekreativa värdena som natur- och kulturmiljön i planområdet med omgivningar innehar 
bedöms också bli mer tillgängliga för människor i samband med genomförande av planförslaget 
och därmed kunna upplevas av fler. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Stockholms Läns Landsting sålde fastigheten Säbyholm 5:1 i Upplands Bro kommun 2013. Den 
tidigare verksamheten i form av naturbruksgymnasium flyttade från platsen under 2013 och 
merparten av byggnaderna på fastigheten stod då, och står delvis än idag, övergivna. Efter att 
Säbyholms Intressenter AB inkommit med en förfrågan om detaljplaneläggning av området togs 
beslut om programuppdrag för del av Säbyholm 5:1 av Kommunstyrelsens 
Samhällsbyggnadsutskott den 22 januari 2014. I juni 2015 togs beslut i Kommunfullmäktige att 
godkänna programmet och gå vidare till samråd. Planförslaget var ute på samråd i januari 2019. 
Fastighetens nuvarande ägare är Säbyholmsfastigheter AB. 
 
Syftet med detaljplanen är att på ett varsamt sätt utveckla området till en levande 
bebyggelsemiljö med bostäder, verksamheter, kommersiella lokaler och lokaler för 
undervisning och omsorg. Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och att i detta 
attraktiva, innehållsrika och mångsidiga område ta till vara och utveckla platsens kvaliteter. 
Genom en nyexploatering möjliggörs detta. De befintliga husen är i huvudsak uppförda på 
1910-talet och i en nationalromantisk stil. De befintliga elevhemmen och ett antal 
skolbyggnader har bevarats och upprustats och cirka 60 nya bostadsrättslägenheter har därmed 
tillskapats. Den befintliga huvudbyggnaden har även den byggts om till bostäder. Cirka 140 nya 
bostäder i form av småhus och små flerbostadshus föreslås tillkomma. Planområdets unika park-
och landskapskvaliteter tillvaratas och utvecklas. 
 
2 Miljöbedömning 
Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken och i PBL avseende 
miljöbedömningar av planer och program och om miljöbedömningar för verksamheter och 
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar upphörde att gälla och 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) trädde i kraft. Övergångsbestämmelserna innebär att 
för planläggning och andra ärenden enligt PBL ska de äldre lagbestämmelserna och 
förordningsföreskrifterna fortfarande gälla för mål och ärenden om planer som har påbörjats före 
2018-01-01. Eftersom planprocessen för ändring av detaljplanen för Säbyholm inleddes före 2018 
gäller de äldre lagbestämmelserna för denna plan. 

2.1 Behovsbedömning 
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en 
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning.  
 
Upplands Bro kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och en MKB ska därför upprättas för detaljplanen. Orsaken är bland 
annat att planförslaget innefattar mikrobryggeri och småbåtshamn. Samråd har skett med 
Länsstyrelsen i Stockholms län om behovsbedömningen för planprogrammet för Säbyholm. 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att planen kan medföra betydande 
miljöpåverkan utifrån ovan nämnda aspekter och framhåller också att det i MKB:n ska finnas en 
tydlig beskrivning av de kulturhistoriska värdena samt vilken påverkan och konsekvenser 
planen får för dessa. Frågor som rör markstabilitet ska också redovisas i MKB. Vidare ska även 
naturmiljön i strand- och vattenområdet beskrivas i MKB:n, samt påverkan och konsekvenser på 
riksintresset Mälaren med stränder och öar och påverkan på den regionala grönstrukturen 
Görvälnkilen bör redovisas. 
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2.2 MKB 
Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen så 
att en hållbar utveckling främjas. En MKB innefattar analys och bedömning av konsekvenser av 
en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med 
naturresurser. Arbetet med MKB:n ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att 
konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna 
miljöanpassade lösningar ökar. 
 
3 Områdesbeskrivning 
I detta kapitel ges en översikt av planområdet och dess närmaste omgivning. Mer detaljerade 
beskrivningar av områdets förutsättningar, med avseende på t.ex. naturmiljö, kulturmiljö etc., ges 
i kapitel 6. 
 

3.1 Planområdet 
Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro centrum och utgör 
den egentliga kärnan av det tidigare naturbruksgymnasiet, med Rösaringsvägen som 
huvudsaklig gräns i sydväst, se figur 3.1 och 5.1. Vidare ingår en mindre del i anslutning till 
Säbyholmsviken, där det finns gamla bryggor och rester av en stor brygganläggning samt 
badplats. 
 
Området omfattar cirka 28 hektar, varav 4 hektar avser delen vid Säbyholmsviken. Från 
huvudområdet (skolområdet) är det cirka 300 – 500 meter till Mälaren och mellan en och två 
kilometer till Rösaringsåsens Natura 2000-område. 
 
Planområdets huvuddel är belägen på en platå mellan två höjdryggar vilka i sin tur omges av två 
mycket stora, vidsträckta åkermarksstråk, som löper i riktning nordväst-sydost. Platåns kanter 
mot åkrarna består av skogbevuxna höjdryggar. Platån övergår i sydost i en lägre belägen åker 
om cirka tre hektar. Huvuddelen av bebyggelsen inom planområdets huvuddel är uppförd under 
1910-talet och med tillägg från bland annat 1970- och 1990-talen. Marken har planerats som ett 
skolinternatsområde med elevhem, skolbyggnader, parker, trädplanteringar, bollplan och 
växthus. Områdets parkkaraktär är tydlig med slingrande, smala och terränganpassade vägar. 
Under de senaste decennierna på 1900-talet har en omfattande nybebyggelse av 
undervisningslokaler skett. Markområden har vidare omvandlats från bland annat odlingsmark 
till fordonsövningsområde för skolans inriktning till lantbruksskola/naturbruksgymnasium. 
Under senare år har även delar blivit övervuxna. Hela planområdet stod övergivet en tid sen 
försommaren 2013 då skolan flyttade men har under den senaste tiden åter aktiverats och 
omvandling av området pågår. I en byggnad, en ekonomibyggnad med ett växthus, har ett 
mikrobryggeri etablerats. Ombyggnation av lägenheter har genomförts och inflyttning har skett. 
Gallring av växtligheten har även utförts. 
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Figur 3.1. Planområdets läge cirka fyra kilometer västsydväst om Bro centrum. 

3.2 Omgivning 
Landskapet i området domineras längst i väst av Uppsalaåsens barrskogsklädda höjdsträckning 
och i väst och öst av öppna sammanhängande odlingslandskap. Karakteristiskt för bygden är de 
stora välbehållna gårdarna, Stora Ekeby och Toresta, belägna på höjdryggar och omgivna av stora, 
lågt liggande åkrar. Säbyholms gård nere vid Säbyviken finns inte kvar. Däremot finns ett antal 
tillhörande välbehållna hus söder om planområdets huvuddel. Mitt i området ligger Låssa kyrka, 
vars äldsta delar är från tidig medeltid. Landskapet är klassificerat som riksintresse för 
kulturmiljövården och Rösaringsåsen även som Natura 2000-område och riksintresse för 
naturvården. 

3.3 Planförhållanden 
I kommunens översiktsplan, ÖP 2010, anges att kommunen värnar om en levande landsbygd 
och vill skapa förutsättningar för de individer som väljer att bosätta sig utanför tätorterna. Inget 
helt nytt område för sammanhållen bebyggelse på landsbygden pekas ut i översiktsplanen men 
bebyggelse på landsbygden kan däremot tillkomma på privat initiativ. Översiktsplanen anger till 
stöd generella riktlinjer för enstaka avstyckningar och förtätningar i eller i anslutning till 
befintliga bebyggelsegrupper.  
 
En fördjupad översiktsplan har tagits fram för landsbygden, FÖP Landsbygden 2016, antagen 
2017. I denna föreslås Säbyholm som en av tre landsbygdskärnor i kommunen.  
Landsbygdskärnor definieras enligt den fördjupade översiktsplanen ”bebyggelsekärnor på 
landsbygden som fyller viktiga samhällsfunktioner för landsbygdsdelarna runt omkring, till 
exempel förskola, grundskola, idrottsplats, samlingslokal. Bostäder och icke störande 
verksamheter.” Kommunen bedömer att med bibehållande av den nuvarande karaktären med 
spridda hus insynsskyddade i parkmiljö skulle en förtätning i takt med befintliga hus vara 
möjlig och bli en tillgång i området. Området ska dock bibehålla den nuvarande karaktären ”hus 
i park”. Ett koncept föreslås med äldre upprustade byggnader från förra sekelskiftet, samt senare 
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elevhemstillägg i kombination med nyare fristående hus i gammal stil diskret inplacerade med 
hänsyn till befintlig vegetation, höjdavgränsningar, landskapsstråk och siktlinjer.  
 
Aktuellt område är i dagsläget ej planlagt. Ett planprogram för området har varit ute på samråd 
under hösten 2014. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-04 att godkänna programmet och 
ett planarbete påbörjades. Ett förslag till detaljplan för området var ute på samråd i januari 2019. 
 
4 Avgränsning 
Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på de 
faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan. Innan omfattning och detaljeringsgrad 
bestäms ska samråd hållas med de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen (6 kap 13 § 
andra stycket miljöbalken). 
 
Samråd avseende avgränsning av MKB-arbetet har hållits med Länsstyrelsen, se avsnitt 2.1. 

4.1 Geografisk 
Geografiskt omfattar MKB:n primärt planområdet. För vissa aspekter som t.ex. vattenmiljö, 
naturmiljö, tillgänglighet och landskapsbild är det aktuellt att ha ett större geografiskt perspektiv. 
Konsekvenserna beskrivs därför även för tillämpliga delar utanför planområdesgränsen.  
 

4.2 Saklig  

4.2.1 Miljö- och hälsoaspekter 
Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för arbetet med 
denna miljökonsekvensbeskrivning: 
 
Kulturmiljö och landskapsbild – Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljön. Inom 
och i anslutning till området finns värdefulla kulturmiljöer och byggnader. Ny bebyggelse 
innebär en påverkan på miljön och landskapsbilden. Detta beskrivs och konsekvensbedöms 
därför.  

Rekreation – Planområdet är beläget inom Görvälnkilen samt område som omfattas av 
strandskydd. Konsekvenser för rekreation och friluftsliv beskrivs därför.  

Vattenmiljö – Säbyholmsviken är markerat som ett ekologiskt känsligt område i ÖP 2010. 
Dagvattenhanteringen och påverkan på recipienten samt restaurering av brygga och badplats 
beskrivs och konsekvensbedöms därför.  

Naturmiljö – Strandängarna söder om Smidövägen klassas som kommunalt naturvärde. En 
åkerholme ligger i åkermarken i sydost. Planen innebär även påverkan på befintliga 
spridningskorridorer och risk för påverkan på Görvälnkilen. Konsekvenser för naturmiljön 
beskrivs därför.  

Buller – Trafiken till och inom området kommer att öka, vilket innebär högre ljudnivåer. Detta 
beskrivs och konsekvensbedöms.  

Risker och störningar – Bryggeriverksamhet förekommer inom detaljplaneområdet. Risk och 
säkerhet inom området beskrivs därför. Risken för luktstörningar från bryggeri och närliggande 
hästhållning beskrivs också. Markstabilitet och eventuell risk för ras och skred redovisas. 

Förorenad mark – Säbyholm finns med som misstänkt förorenat område i Länsstyrelsens 
MIFO-databas. Risk för påverkan från markföroreningar beskrivs därför.  

Tillgänglighet och hållbart resande – Hur tillgänglighet och hållbart resande skapas inom och 
till och från området beskrivs och konsekvensbedöms.  



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 5 - MKB  Antagande 220513

St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

 

 

 MKB Säbyholm 
 M20126 (M1500021), s 9 (49) 

 2016-02-08, rev 2022-05-13 
 
 

4.2.2 Miljö- och folkhälsomål 
En MKB ska bland annat innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra 
miljö- och hälsohänsyn beaktats i planen.  
 
I tabell 4.1 nedan ges en översikt av de 16 nationella miljökvalitetsmålen och de elva 
målområdena för folkhälsa som beslutats av Riksdagen. De mål som bedömts vara relevanta för 
denna MKB har markerats med fet stil. 
 
Tabell 4.1. Miljömål och folkhälsomål 

MILJÖMÅL MÅL FÖR FOLKHÄLSAN 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

1. Delaktighet och inflytande i 
samhället 

2. Ekonomiska och sociala 
förutsättningar 

3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak 

och spel 
 

 

4.3 Tidsmässig 
Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då det 
planerade bostadsområdet kan vara fullt utbyggt cirka år 2023. Beskrivning görs även av 
konsekvenser för byggskedet. 
 
5 Alternativredovisning 
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”.  

5.1 Planförslag  
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av Säbyholmsområdet, se 
illustrationsplan i figur 5.1.  

Det planeras för att de befintliga lokalerna, ursprungligen nyttjade för utbildningen, används till 
undervisning, omsorg, gemenskap och produktion. Planområdets unika park- och 
landskapskvaliteter ska tillvaratas, utvecklas och tillgängliggöras. 

En utveckling av lantbruksskolans område planeras med en stor del bibehållande av dels 
parkkaraktären i de centrala delarna dels hela det omkringliggande skogsområdet i öster. 
Skyddsvärda parkdelar och träd avses att bevaras. 
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De befintliga elevhemmen, och en skolbyggnad har byggts om till cirka 60 
bostadsrättslägenheter. Den befintliga huvudbyggnaden planeras byggas om till bostäder. Cirka 
140 nya bostäder i småhus och små flerbostadshus föreslås tillkomma. De flesta på det stora 
traktorkörfältet i norr, på befintliga fotbollsplanen i mitten av området och i söder längs norra 
kanten av inägan/åkern. Ett mindre antal småhus planeras inne i parkmiljön. I anslutning till 
bebyggelsen planeras nya vägsträckningar. Fullt utbyggt bedöms området inrymma cirka 400 
boende och 50 arbetande. 
 
På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde, där badplatsen återskapas och 
nyttjande av två befintliga bryggor samt ombyggnad av den stora bryggan vid sydspetsen, där 
stolparna i vattnet finns kvar. Bryggorna planeras förse närområdet med båtplatser för mindre 
båtar.  

• Planen möjliggör cirka 60 befintliga bostäder samt cirka 140 nya bostäder vilka beräknat 
(5 fordonsrörelser/dygn för småhus respektive 3 fordonsrörelser/dygn för lägenheter) ger 
cirka 1000 fordonsrörelser per dygn. Tillsammans med fordonsrörelser till lokaler i 
området (cirka 100 fordonsrörelser/dygn) samt befintlig trafik i området (cirka 100 
fordonsrörelser/dygn) uppskattas trafiken i området uppgå till cirka 1200 fordonsrörelser 
per dygn. Cirka 300 av dessa bedöms trafikera den planerade nya vägen på åkern i 
planområdets östra del. 
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Figur 5.1. Illustrationsplan för planområdet framtagen av Södergruppen 2022-04-26. 

5.2 Övriga alternativ 
I det ursprungliga förslaget på områdets omvandling från februari 2014 inrymdes cirka 200 
bostäder och på gärdet i områdets sydöstra del planerades dagvattendammar. Under arbetet med 
planen har utformningen av området ändrats utifrån Länsstyrelsens synpunkter, vad som 
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framkommit i utredningar samt utifrån kommentarer på programsamrådet från bland andra 
Länsstyrelsen. 
 

 
Figur 5.2. Illustration över planområdets övre del hämtat från Detaljplaneprogram Säbyholm 2015-04-
22.  
 
I oktober 2014 togs en ny skiss fram där bebyggelsen i sydost hade omvandlats till en äppelpark 
med plats för lek och spel och dammen hade minskats och givit plats för ett seniorboende. 
Bebyggelsen väster, norr och söder om äppelparken gjordes om till grupper om tre - fyra 
bostadshus kring ett gemensamt tun. Det föreslagna nya huset mitt emot kyrkan togs bort efter 
den kompletterande arkeologiska utredningen. 
 
Ytterligare förändringar som gjordes var att: 

• De förslagna tre byggnaderna i norr drogs tillbaka i förhållande till fornlämningsområdet.  
• Den föreslagna nya byggnaden mellan hus Haga och hus Boda (nordväst om vattentornet 

i planområdets östra del) drogs tillbaka något.  
• Bygatan gavs en delvis omarbetad sträckning. En platsbildning i anslutning till de två 

stora träden från vilken gångförbindelser löper i tvärriktningen föreslogs.  
• De befintliga tre tillfarterna (huvudinfarten till bland annat huvudbyggnaden) 

begränsades till en och en helt ny anläggs ej.  
• En princip vid utformning av bebyggelse har varit att när man kommer åkande på stora 

vägen österifrån ska nya hus inte ska synas vid stora kurvan. 
 
Programförslaget bearbetades vidare och ytterligare anpassningar gjordes. Bland annat togs all 
föreslagen bebyggelse och äppelparken i den sydöstra delen av området bort som en anpassning 
till kulturmiljön. De två föreslagna husen väster om skolans huvudbyggnad togs också bort. 
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Figur 5.3. Illustrationsplan för planområdet framtagen av Södergruppen 2016-02-09.  

Vid tidig planeringsdialog med länsstyrelsen 2018-03-21 framkom att de tre byggnaderna i 
områdets södra del (se röd markering i figur 5.3) kunde innebära negativa konsekvenser för 
riksintresset för kulturmiljö. För att undvika negativa konsekvenser för riksintresset togs ett nytt 
förslag fram 2018-04-25 där inga byggnader placerades i denna del, se figur 5.4. I detta alternativ 
gjordes även en justering av väganslutningen i söder.  
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Figur 5.4. Illustrationsplan för planområdet framtagen av Södergruppen 2018-04-25. 
 
Inga stora förändringar har gjorts i planförslaget mellan samråd och granskningsskede. 
Planförslaget har dock kompletterats med planbestämmelser för att ytterligare precisera olika 
åtgärder och skydd som bedömts vara viktiga att förtydliga. Preciseringar har bland annat gjorts 
kring åtgärder för dagvattenhantering, skyddsavstånd till gasoltank, instängsling av gravfält under 
byggskedet, rivningsskydd för huvudbyggnad mm. En utökning av planområdet har gjorts och 
det omfattar nu även vägen från udden till anslutningen vid Smidövägen. Detta har gjorts för att 
säkerställa att udden blir tillgänglig för allmänheten.  
 
Utifrån de synpunkter som kom in i granskningen har ytterligare justeringar i form av ett  antal 
förslag till planbestämmelser och ändringar införts i planen mellan granskning och antagande: 
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• Bygglov är nu villkorat med att skyddsåtgärder och/eller säkerhetshetsavstånd mellan 
bostäder och gasoltank är uppfyllda. 

• Förorenad mark har hanterats i plankartan med villkor att förorenad mark åtgärdas 
innan bygglov får ges. För att minimera spridningsrisker från områden som varit 
förorenade med DDT eller som riskerar att vara förorenade av DDT föreslås att 
särskilda restriktioner ska gälla i detaljplanen. Jordmassor som är uppenbart/påvisat 
förorenade med DDT ska schaktas ur innan andra markarbeten påbörjas.  

• I planen är det angivet inom vilka områden infiltration och avledning av dagvatten får 
anordnas. För dagvattenhanteringen inom eller i närheten av ett särskilt utpekat område 
föreslås att infiltration av dagvatten undviks. För ledningsstråk som anläggs i närheten 
av det utpekade området bör särskilda åtgärder vidtas så att förorenat vatten inte sprids 
från området via ledningsgravar. 

• Den parkeringsplats som tidigare var föreslagen på udden utanför det huvudsakliga 
planområdet ingår inte längre i planförslaget och parkeringsplatsen har omplacerats så 
att den inte längre påverkar den befintliga trädallén på udden. Parkering regleras istället 
i avtal. 
 

 

5.3 Nollalternativ  
Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om inte detaljplanen genomförs. Det är rimligt att 
anta att de fastigheter som är bebodda och redan styckats av delvis även fortsättningsvis kommer 
att utgöra bostäder. Ett realistiskt scenario i nollalternativet är att resterande delar av området 
omvandlas på liknande sätt som övriga byggnader. I samband med landstingets försäljning av 
området fanns det anbudsgivare som avsåg att använda området som asylboende. I nollalternativet 
skulle troligen ingen eller endast mer begränsad ny bebyggelse tillkomma.  
 
Merparten av gärdet i planområdets östra del skulle kvarstå som obebyggd mark i nollalternativet. 
Befintliga grus- och upplagsytor i form av före detta traktorkörfält skulle finnas kvar. Antalet 
bilar som trafikerar området skulle inte öka i någon betydande utsträckning jämfört med nuläget 
och ljudmiljön skulle inte förändras märkbart i området. Möjligheten att ta ett helhetsgrepp om 
områdets utveckling skulle vara liten. Renovering och upprustning av området så att dess 
kvaliteter ur ett rekreations-, kultur- och naturmiljöperspektiv bevaras och utvecklas, skulle med 
största sannolikhet inte ske. Områdets värdefulla träd och parkplanteringar skulle inte vara 
skyddade genom marklovsbestämmelser. Området skulle heller inte bidra till landsbygdens 
utveckling då ingen förskola, skola eller andra verksamheter skulle tillkomma.  
 
6 Miljö- och hälsokonsekvenser  
I detta kapitel beskrivs miljö- och hälsokonsekvenser av planens genomförande. 
Konsekvensbedömningen baseras på rådande förutsättningar inom planområdet och dess 
omgivning samt utifrån den påverkan som förväntas uppstå. Konsekvensbedömningen görs med 
utgångspunkt från att området är fullt utbyggt i enlighet med planförslaget. Både positiva och 
negativa konsekvenser beskrivs. 

6.1 Kulturmiljö och landskapsbild 
Kulturmiljö är den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet genom tiderna och som 
därigenom berättar om människors liv och vår historia. Landskapsbilden utgör den visuella 
upplevelsen av landskapet och dess beståndsdelar och uppbyggnad. 



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 5 - MKB  Antagande 220513

St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

 

 

 MKB Säbyholm 
 M20126 (M1500021), s 16 (49) 

 2016-02-08, rev 2022-05-13 
 
6.1.1 Bedömningsgrunder 
Riksintresse  
Planområdet är beläget i ett större område som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården, 
Låssa [AB34]. Riksintresseområdet omfattar hela den större dalgång där Säbyholm är beläget 
samt omliggande skogsområden och det löper i nordväst upp till Mälarstranden och i söder ner 
mot Säbyholmsviken.  
 
Ett område av riksintresse för kulturmiljövården definieras som ett område av nationellt intresse 
och avsikten är att de ska hävdas i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om 
markanvändning. Till varje riksintresse hör en kortfattad beslutstext som är indelad i 
”motivering” och ”uttryck för riksintresset”, där de sistnämnda lyfter fram de strukturer i 
landskapet som bildar uttryck för riksintressets motivering. Beslutstexternas funktion är att 
kommunicera den kulturhistoriska intentionen för tillämpning inom kommunal planering. Vissa 
verksamheter som bryter mot den kulturhistoriska intentionen ska även kunna styras undan för 
att undvika att värden i landskapet påtagligt skadas. Riksintressets värdebeskrivning lyder: 
 
Motivering: 

Centralbygd i viktig korsning mellan norra Mälarvägen och den forna vattenleden 
Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön, med den troliga 
kultplatsen Rösaring och gravfält som visar på en omfattande bosättning från 
bronsåldern till vikingatid. Det öppna, sammanhängande odlingslandskapet i de lägre 
landskapspartierna, med inslag av herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet 
ner i den yngre järnåldern och Låssa medeltidskyrka, som uppfördes som 
patronatskyrka till Säbyholms gård. (Sockencentrum). 

 
 
Uttryck för riksintresset: 

Rösaring med stora gravrösen, labyrint och en stenkantad s.k. processionsväg samt 
längre ner på åsen spår av bronsåldersbosättning och flera stora järnåldersgravfält med 
storhögar. De stora gårdarna, bl.a. Säbyholm, Stora Ekeby och Toresta, med 
tillhörande anläggningar. Odlingslandskapets storskaliga karaktär, arbetarboställen och 
torp. Låssa kyrka med äldsta delar från 1200-talet och flera gravkor samt förhistoriska 
gravhögar på kyrkogården. Prästgården och klockarbostället vilka ligger vid Stora 
Ekeby, ett stycke väster om kyrkan.  

 
I riksintressebeskrivningen nämns även Säbyholms naturbruksgymnasium under rubriken ”i 
området ingår även”. Säbyholms naturbruksgymnasium ingår inte i riksintressets motiv och 
uttryck, och anses således inte ingå i den riksintressanta miljön. 
 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 
I samband med programsamrådet för Säbyholm kom Länsstyrelsen med ett samrådsyttrande 
gällande påverkan på riksintresset. I yttrandet förtydligar Länsstyrelsen riksintressets motiv och 
uttryckstext. I förtydligandet av yttrandet nämns kyrkans fria läge i terrängen samt upplevelsen 
av det landskapsrum som bildas kring Rösaringsvägens höjdrygg som viktig för förståelsen av 
riksintresset. Vidare betonas det öppna fältet öster om Uthusbacken som en för riksintresset 
viktig landskapsstruktur, som tillsammans med befintliga uthusbyggnader och gröna brynzonen 
bildar en entré till den historiska miljön kring kyrkan och gårdsbebyggelsen vid Säbyholm.  
 
I programsamrådet presenterades en betydligt större utbyggnad på gärdet i områdets sydöstra 
del än den som presenteras i den aktuella illustrationsplanen. I den samlade bedömningen i 
Länsstyrelsens yttrande anser Länsstyrelsen att en mindre komplettering av bebyggelsen på 
gärdet är mer lämplig med hänsyn till riksintresset. Utbredningen av bebyggelsen på gärdet, 
”inägan” har sedan stämts av med Länsstyrelsen under processens gång. 
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Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 
Ett fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun togs fram 20101, där det aktuella 
området presenteras med rekommendationer för ny bebyggelse och andra bestämmelser i 
området vad gäller anpassning till områdets kulturmiljövärden. I det fördjupade 
kulturmiljöprogrammet är rekommendationerna för området i stort att ombyggnation av 
befintliga äldre hus inte får leda till att husen efter modernisering liknar modern 
villabebyggelse. Vad gäller tilläggsbyggnader som garage mm ska enligt programmet lösas 
genom att dessa inryms i gemensamma byggnader, möjligen i f d ekonomibyggnader. Vidare 
måste vägarna enligt programmet behålla sin karaktär av smala grusvägar och eventuell 
vägbelysning måste anpassas till områdets karaktär. Vidare bör ett nyplanerat bostadsområde ha 
höga arkitektoniska kvalitetskrav, så att ny bebyggelse blir en god representant för vår tids 
årsring inom riksintresset. Kulturmiljöprogrammet föreslår att Säbyholmsskolans område bör 
beläggas med områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. 
 
Lagen om kulturminnen  
Enligt lagen om kulturminnen (1988:950) är det förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på 
något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.  
 
Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2050)  
Regionala ställningstaganden i RUFS 2050 är att:  

• Hantera kulturmiljöfrågorna tidigt vid förtätning i befintlig bebyggelse och  
• Inkludera ett kulturhistoriskt perspektiv vid utveckling 

 
För påverkan på landskapsbilden finns inga specifika kriterier att förhålla sig till. Hur påverkan 
upplevs är i högsta grad subjektivt. I det här avsnittet görs därför endast en bedömning av vilka 
förändringar i landskapet som planändringens genomförande kommer att medföra. 

6.1.2 Förutsättningar 
Planområdet består av ett långsmalt landskapsrum som löper i nordväst-sydöstlig riktning och 
avgränsas av mindre höjdryggar i sydväst och nordost. Området består av en samlad 
bebyggelsemiljö som ligger omgiven av det storskaliga åkerlandskapet. Inom planområdet är 
landskapet varierat och uppbrutet. Ett öppet stråk löper centralt i området mellan höjdryggarna 
och avbryts ställvis av skogsbeklädda åkerholmar. Området präglas av den tidigare skolans 
verksamheter och bebyggelse och vägnät.  
 
En kulturmiljöutredning och en konsekvensbedömning för kulturmiljön har gjorts för 
planområdet för att beskriva kulturmiljökvaliteter och identifiera eventuella konfliktpunkter 
mellan den planerade exploateringen och de kulturmiljövärden som finns inom området och de 
som uttrycks i riksintressebeskrivningen för riksintresset för kulturmiljö23. Nedanstående 
beskrivningar och bedömningar med avseende på kulturmiljön är hämtade från dessa 
kulturmiljöutredningar.  
 
Tillsammans visar fornlämningsbilden i och kring planområdet, med bland annat gravfält och 
boplatser, att området haft en stor betydelse i brons- och järnålderns samhälle. I slutet av 1700-
talet var planområdet en del av säteriet Säbyholms odlingsmarker och användes i huvudsak för 
detta ändamål fram till början av 1900-talet då området såldes för att användas som 
utbildningsinstitution. Planområdet präglas nu av den tidigare skolverksamhetens inriktning 
under olika tider, som gett upphov till flera generationer bebyggelse. Men här finns även 

 
1 Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro, Stockholms läns museum, 2010 
2 Kulturmiljöutredning Säbyholm, Tyréns, 2014-04-07.  
3 Säbyholm, Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, Tyréns, 2015-12-16. 



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 5 - MKB  Antagande 220513

St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

 

 

 MKB Säbyholm 
 M20126 (M1500021), s 18 (49) 

 2016-02-08, rev 2022-05-13 
 
strukturer från tiderna före skolans etablerande, och dessa strukturer har till viss del utgjort 
ramar för områdets utformning. I söder gränsar området till det historiska vägkorset mellan 
Rösaringsvägen, vägen mot Torresta herrgård och vägen mot Låssa kyrka och där den 
storskaliga gårdsbebyggelsen med ekonomibyggnader och arbetarbostäder vid Säbyholms gård 
bidrar till områdets jordbrukspräglade karaktär. Den under 1900 – talet nyanlagda vägen från 
skolans område ner mot vattnet binder ihop området med Mälarens strand. 
 
Fornlämningar 
En arkeologisk utredning har utförts inom planområdet4, vilken innefattat både kart- och 
litteraturstudier samt fältarbete i form av bland annat provschakter. Resultatet av utredningen 
har kommunicerats av länsstyrelsen 5. Enligt den arkeologiska utredningen identifierades 3 
fornlämningar inom planområdet (det tidigare kända gravfältet Låssa 64:1 samt två nya 
fornlämningar i form av en by- och gårdstomt och en torplämning) samt ett antal övriga 
kulturhistoriska lämningar, se figur 6.1.  
 
 
 

 
Figur 6.1. Fornlämningar inom planområdet utgörs av Låssa 64:1 (gravfält), Låssa 127 (objekt 9, 
bygård/gårdstomt) och Låssa 128 (objekt 12, torplämning)(Arkeologistik, 2014). Observera att gravfältet 
Låssa 64:1 vid fältbesök visat sig ligga fel på denna fastighetskarta. Den riktiga placeringen har nu mätts 
in och framgår av plankarta och illustrationsplan, se figur 5.1. 
 

 
4 Säbyholm, Arkeologisk utredning inom delar av fastigheten Säbyholm 5:1, Låssa socken, Upplands-Bro 
kommun, Uppland, Arke ogistik, Rapport 2014:14, 2014. 
5 Resultaten av särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Säbyholm 5:1, Låssa socken, Upplands-
Bro kommun. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms län 2014-10-29. 
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Figur 6.2. Arkeologisk provschakt inom objekt 9. Foto Kjell Andersson Arkeologistik. 
 

6.1.3 Konsekvenser planförslag 
Den föreslagna detaljplanen innebär en förtätning inom planområdet där de stråk och rum som 
fortfarande präglas av öppenhet delvis byggs igen. Förtätning av det ursprungligen öppna och 
uppodlade landskapsrummet har pågått successivt från 1910 – talet och framåt. Den föreslagna 
förtätningen tar hänsyn till områdets befintliga komponenter. Områdets nuvarande 
trädgårdskaraktär bevaras till stora delar genom att fruktodlingarna bevaras och i vissa fall 
kompletteras och de nya tillfartsvägar som planeras ansluter till områdets befintliga slingrande 
vägsystem.  
 
I planförslaget redovisas hur man har för avsikt att ta hänsyn till områdets befintliga bebyggelse 
och kulturmiljökvaliteter. Den nya bebyggelsen placeras lågt i terrängen och anpassas till 
landskapets topografi. Ny bebyggelse placeras och utformas så att de befintliga elevhemmen 
med sin storlek, utformning och placering i höjdläge även fortsättningsvis dominerar miljön. 
Vid utplacering av ny bebyggelse tas även hänsyn till viktiga utblickar från elevhemmen och 
den nya bebyggelsen. Vidare finns en ambition i planen att bevara områdets befintliga 
slingrande vägnät. Nya vägdragningar ansluter till befintliga vägar inom området. 

 
Hänsyn har tagits till befintliga fornlämningar så att dessa inte påverkas av utbyggnaden. 
Rivningsskydd har införts för den karaktärsgivande huvudbyggnaden. Den planerade 
användningen av den södra delen av planområdet innebär restaurering av en befintlig brygga 
och en badplats, vilket tidigare funnits vid platsen. En återkoppling till en tidigare användning 
av platsen bedöms påverka kulturmiljön positivt. 
 
Sammanfattningsvis har man i planförslaget förhållit sig till områdets kulturhistoriska uttryck 
och karaktär på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har utgått från landskapets 
karaktär och det märks en tydlig medvetenhet och ambition att ta de kulturhistoriska värdenas 
potential med sig i den nya miljön. En exploatering i en samlad miljö, såsom den inom 
Säbyholmsskolans område innebär alltid en påverkan på ursprungsmiljön. Med en medvetenhet 
om områdets omgivningar och sammanhang kan negativ påverkan minskas. Planförslaget tar 
fasta på Länsstyrelsens yttrande om att en mindre komplettering av bebyggelsen på gärdet i 
områdets sydöstra del är att föredra med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde och 
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riksintressets motivering. Här har bebyggelsens utbredning minskat avsevärt jämför med det 
tidigare programförslaget. Bebyggelsen tar fortfarande en del av odlingsmarken i anspråk, vilket 
generellt är negativt för kulturmiljön. Dock är planerad bebyggelse begränsad till 
odlingsmarkens norra del. Sambandet mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med 
sin odlingsmark och ekonomibyggnader bedöms vara upplevelsebart även efter en utbyggnad 
enligt förslaget. Därmed bedöms planförslaget inte innebära någon risk för påtaglig skada på 
riksintressets värden. Planförslaget innebär också, jämfört med nuläge och nollalternativ, en 
större ekonomisk möjlighet till bevarande och upprustande respektive skötsel av befintliga 
byggnader och trädgårdar och ett större skydd av dessa genom varsamhetsbestämmelser i 
plankartan. 

6.1.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 
I kulturmiljöutredningen anges att materialval och färgsättning bör anpassas till befintlig 
bebyggelse och omgivande landskap utan att bygga pastischer.  
 
I plankartan regleras utformning och utförande enligt följande: 

• Huvudbyggnad skall uppföras med sadeltak eller s.k. pyramidtak. Förskjutet sadeltak 
tillåts inte. 

• Byggnader skall huvudsakligen utföras med fasader i träpanel och med tak av röda 
tegel- eller betongpannor. Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger 
i den rödbruna färgskalan.  

• Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger i den röd-svarta 
färgskalan. 

• Solenergianläggningar som är integrerade i tak eller följer takets form är tillåtet. 
 
Ett gestaltningsprogram har upprättats för området för att säkerställa att områdets 
kulturhistoriska kvaliteter tillvaratas och utvecklas. Varsamhetsbestämmelser har införts i 
plankartan som anger att fasaders och takutformningens karaktärsdrag skall bibehållas och att 
samlingssalarnas karaktärsdrag skall bevaras. 
 

6.2 Rekreation  

6.2.1 Bedömningsgrunder 
Riksintresse 
Delar av planområdet, det område som avser badplats och brygganläggningar, ingår i riksintresse 
för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. Miljöbalken6. Med hänsyn till de natur- och kulturvärden 
som finns omfattas Mälaren med öar och strandområden i sin helhet av riksintresse för turism och 
friluftsliv och då särskilt det rörliga friluftslivet.  
 
RUFS 2050 
I RUFS finns följande regionala ställningstaganden: 

• Håll ihop strukturer av grönska. 
• Skapa attraktiva utemiljöer i bebyggelsen som stödjer folkhälsan. 
• Öka tillgängligheten till natur- och grönområden. 

Ett viktigt åtagande kopplat till detta är att bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna 
kilarna/sambanden. Områden som knyter samman gröna kilar med lokal grönstruktur bör stärkas. 
 
Grönplan 

 
6 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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Kommunfullmäktige antog 2008 en grönplan för Upplands-Bro7 (godkänd av 
kommunfullmäktige, KF § 137, 2008-12-18). Grönplanen drar upp riktlinjer för hur kommunen 
ska underhålla och utveckla grönytor. Grönplanen betonar vikten av att upprätthålla 
Storstockholms gröna kilar. I Bro är det Görvälnkilen som är aktuell. Planområdet ingår i 
Görvälnkilens värdekärna8. 

6.2.2 Förutsättningar 
Kulturarvet inom planområdet är stort och kan bidra till en stimulerande och trivsam livsmiljö 
men är även en tillgång för boende i närområdet och tillresande. Området med sin varierande 
parkmiljö med stora inslag av träd och buskar, utblickar mot vatten samt närliggande 
naturområden norr om planområdet ger goda möjligheter till rekreation både i och intill 
planområdet för både boende och tillresande. Området i sig med parkmiljö, kulturarv genom äldre 
byggnader och områdets struktur bedöms ha goda befintliga förutsättningar för rekreation. 
Området är dock inte särskilt tillgängligt idag med avsaknad av cykelvägar, en smal väg med 30 
km/h i hastighetsbegränsning genom området och låg turtäthet för kollektivtrafik. Samhället kan 
även upplevas lite sovande genom att få rör sig i området samt ett visst förfall av byggnader9. År 
2013 var området i det närmaste helt övergivet då naturbruksgymnasiet flyttades, inga boende 
fanns där och inga verksamheter förekom10. Detta har sakta förändrats fram till idag då fler av 
husen numera är bebodda. 
 
Relativt få personer bedöms röra sig i planområdet i syfte att uppleva de rekreativa värdena i 
området. I närområdet finns häststallar, varför området kan förväntas användas för ridning till 
omkringliggande områden. 
 

 
Figur 6.3. Planområdet och dess omgivning ger goda möjligheter till rekreation,   

6.2.3 Konsekvenser planförslag 
De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms överlag bli mer tillgängliga för 
människor i samband med genomförande av planförslaget. Dels genom att fler kan bosätta sig 

 
7 http://www.upplands-bro.se/bo--bygga/overgripande-planering/gronplan.html 
8 Detaljplaneprogram för Säbyholm, Upplands Bro kommun, 2014-08-19. 
9 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
10 Detaljplaneprogram för Säbyholm, Upplands Bro kommun, 2014-08-19. 
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inom området och ta del av kultur- och parkmiljön inom och intill planområdet. Dels att 
människor som besöker planområdet lättare bedöms kunna ta sig till och röra sig i området genom 
tillgång till bättre vägar, belysning samt eventuellt bättre möjligheter till kollektivtrafik vid 
genomförande av planförslaget. 

Naturområdena norr om Säbyholm, såsom Rösaringsåsen, naturreservatet samt strandområdena 
söder om Säbyholm blir tillgängliga för fler genom att fler kan bosätta sig inom området. Med ett 
mer levande samhälle kan fler människor få en anledning att ta sig till och upptäcka Säbyholm 
och det omkringliggande landskapets rekreativa kvalitéer. 

På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde där badplats återskapas, två befintliga 
bryggor restaureras samt att en större brygga byggs om (rester av pålar finns kvar). Genom 
bryggorna planeras området få tillgång till båtplatser för mindre båtar11. Tillgängligheten till 
vatten och strandområde i samband med restaurering av brygga och badplats bedöms öka de 
rekreativa värdena. Möjligheter för bad, fiske och användande av motor- och segelbåtar genom 
tillgång till båtplatser bedöms öka. Tillgängligheten till rekreativa områden bedöms öka, både för 
boende och allmänhet, i form av anlagda gångvägar till stranden och badplatsen samt att området 
blir mer inbjudande att ta sig till och stanna vid. Detaljplanens genomförande innebär att 
allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs12.  

Planförslaget bedöms inte skära av gångstråk eller farvägar för personer som vill vistas inom eller 
i närheten av planområdet för rekreation. Planförslaget föreslår att bollplanen som har använts av 
elever på lantbruksskolan ska bebyggas med bostäder. Skolans verksamhet är nerlagd och 
bollplanen används därför inte i någon större utsträckning. Planen anger dock en möjlighet att 
istället anlägga en bollplan på ängen i planområdets södra del varför de rekreativa värdena i 
området inte bedöms påverkas. 

Idag har Rösaringsvägen som går genom planområdet en maxhastighet om 30 km/h. Samtliga 
vägar inom planområdet, både befintliga och nya, planeras få ett utförande som gårdsgator i 
planförslaget. Fordon får därmed inte föras fram med högre hastighet än i gångfart och 
fordonsförare har väjningsplikt mot gående13. Detta bedöms öka möjligheterna för områdets 
rekreativa värden genom lägre hastighet och bullernivåer, samt bättre möjligheter för cykling, 
ridning och lek intill eller på vägar. Även kyrkan och dess omgivning bedöms bli mer tillgänglig 
genom den nya utformningen av vägarna. 

Området präglas av tystnad och är ett av få områden i Storstockholm som i RUFS är utpekat som 
ett tyst område14. De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms därför i viss mån 
kunna minska med anledning av högre trafikintensitet (dock med mer begränsad hastighet) och 
fler boende. 

Planförslaget bedöms stämma väl överens med planeringsmålen i RUFS då boende och besökare 
i området ges goda möjligheter till tätortsnära rekreation. 

6.2.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 
Inga förslag på åtgärder utöver redan föreslagna. 

Vattenmiljö 
En bebyggelsemiljö påverkar främst vattenmiljön genom att dagvatten avleds och hamnar i sjöar, 
hav eller vattendrag. Dagvatten är det regn-, smält-, och spolvatten som avleds från tak, gator och 
parkeringar. Dagvatten innehåller föroreningar från till exempel trafikens utsläpp, vägslitage, 
material på tak och från luftföroreningar som följer med nederbörden. Vattenmiljön kan också 

 
11 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
12 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
13 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
14 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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belastas av användningen av båtar, hanteringen av båtar och dess motorer samt i viss mån genom 
nedskräpning vid bad.  

6.2.5 Bedömningsgrunder 
Miljökvalitetsnormer 
Sedan december 2009 finns miljökvalitetsnormer för vatten vilka uttrycks i ekologisk status (god 
eller hög) eller för konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ekologisk potential 
(god eller maximal), samt kemisk status (god). De grundläggande kvalitetskraven inom 
vattenförvaltningen, som uttrycks i form av miljökvalitetsnormer, syftar till att alla 
vattenförekomster ska uppnå minst god yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk potential 
senast 2015, om inte undantag beslutas. Ett projekt får inte medföra att vattenförekomstens status 
försämras och inte heller äventyra att miljökvalitetsnormen kan följas. Planområdet avrinner mot 
vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden för vilken miljökvalitetsnormer beslutats, se avsnitt 
6.3.2. 

Vattenplan 
I Upplands-Bro kommuns vattenplan15 identifieras status, naturvärden, miljöproblem, 
påverkansfaktorer och åtgärdsbehov och omfattar elva sjöar/delar av Mälaren, tio vattendrag 
och tre grundvattenmagasin. 

Översiktsplan 2010 
I Upplands Bro kommuns Översiktsplan 2010, i avsnittet Vattenplanering, pekas 
Säbyholmsviken ut som ett område som är viktigt för den biologiska mångfalden och 
fiskreproduktionen.  

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) 
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. För att konkretisera 
skyddet av dessa ekologiskt känsliga områden, ska dessa pekas ut i kommunens översiktsplan.  
 
Rödlistade arter 
En rödlista är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område, exempelvis ett land. 
ArtDatabanken har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista. 

Följande kategorier finns i rödlistan: 

 
 

Vattenverksamhet 
Anläggande av dammar, utfyllnad av vattenområden, omläggning av det befintliga dikessystemet 
samt bortledning av grundvatten är exempel på åtgärder som betraktas som vattenverksamhet 
enligt miljöbalken. Sådana åtgärder ska föregås av en hantering enligt 11 kapitlet i miljöbalken. 
Beroende på åtgärdens art och omfattning innebär det att en anmälan görs till länsstyrelsen eller 
att ansökan om tillstånd ges in till Mark- och miljödomstolen. 
 

Strandskydd 
Inom planområdets södra delar råder utökat strandskydd vilket innefattar land- och vattenområdet 
intill 300 meter från Mälarens strandlinje. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. 

 
15 Vattenplan Upplands-Bro kommun 2014. Samrådsversion. http://www.upplandsbro.se/bo--
bygga/overgripande-planering/vattenplan.html 
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6.2.6 Förutsättningar 
En dagvattenutredning för Säbyholm har tagits fram av COWI16. Säbyholm kan enligt utförd 
dagvattenutredning delas in i fyra delavrinningsområden. I vissa delar av området finns 
dagvattendiken i skogsbryn och längs huvudvägar. I de sydligaste delarna kan området 
periodvis vara vattenbemängt. Norra delarna av området har ett befintligt dagvattennät. Vid 
platsbesök dagen efter intensivt regn kunde inget stående vatten iakttas. 
 
Enligt en skyfallsmodellering i Scalgo Live som genomförts inom ramen för 
dagvattenutredningen finns ingen allvarlig översvämningsproblematik i området. Några 
lågpunkter finns det i området att ta hänsyn till genom höjdsättning av ny bebyggelse och vägar, 
se figur 6.5.  
 

 
Figur 6.5. Karta över rinnstråk och potentiella översvämningsytor vid ett 100-årsregn med en 
klimatfaktor på 1,25. De vattenansamlingar som uppstår under detta scenario och där befintlig 
bebyggelse ligger eller där ny bebyggelse planeras är inringade i figuren. 

 
16 Säbyholm dagvattenutredning, COWI, 2019-06-18. 



61 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) - KS 15/0282-225 Beslut om antagande - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) : Bilaga 5 - MKB  Antagande 220513

St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

 

 

 MKB Säbyholm 
 M20126 (M1500021), s 25 (49) 

 2016-02-08, rev 2022-05-13 
 
 
 
Nordöstra delen av planområdet, där ingen ny markanvändning planeras, avrinner mot 
Kalmarviken och vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Huvuddelen av planområdet avrinner mot 
Säbyholmsviken, och vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden.  
 
Miljökvalitetsnormer har beslutats för Mälaren-Prästfjärden enligt följande: 
 

• Uppnår god ekologisk status 2015– Krav god ekologisk status 2021 
• Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 2017– Krav god kemisk ytvattenstatus 2021, 

undantag kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt bromerad difenyleter 
 
Miljökvalitetsnormer har beslutats för Mälaren-Görväln enligt följande: 

• Uppnår god ekologisk status 2015– Krav god ekologisk status 2021 
• Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 2017– Krav god kemisk ytvattenstatus 2021, 

undantag kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt bromerad difenyleter 
 

Generellt får ingen vattenförekomst försämras. 
 
I Säbyholmsviken som utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) finns grunda 
bottenområden, främst med sandbottnar, som är viktiga för den biologiska mångfalden och 
fiskreproduktionen, enligt Upplands Bro kommuns Översiktsplan 2010. Berörd vattenmiljö i 
Säbyholmsviken inventerades under 2014, 1718 och består av flytbladsväxter och andra 
vattenväxter i vattnet utanför vassbården, med inslag av värdefulla arter. I vattenmiljöerna 
påträffades vid inventeringen av vattenmiljön i Säbyholmsviken några rödlistade vattenväxter, 
bandnate (VU, sårbar), uddnate (VU), pilblad (NT, nära hotad). Omsättningstiden för vattnet är 
låg med anledning av den smala förbindelsen mot Björkfjärden och viken belastas av enskilda 
avlopp samt av avrinning från lantbruk. 
 

 

 
17 Växt- och fågelliv vid Säbyholmsudden. Conec och Firman Ekologikonsult AB, 2014-10-27. 
18 Vattenkvalitet, växter och strandfauna i Säbyholmsviken. Firman Ekologikonsult AB, 2014-10-27. 
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Figur 6.4. Vy från nordöstliga delen av udden som ingår i planförslaget. Ett brett vassbälte 
sträcker sig ut till ca 1,4 meters djup och därefter breder ett näckrosbälte ut sig mot djupare 
delar av viken. Källa: Friman Ekologikonsult AB. 
 
En utredning har översiktligt utvärderat vattenkvalitén och förekomsten av växter och strandfauna 
i den inre delen av Säbyholmsviken, vid uddens stränder19. Det är i detta område som tre bryggor 
och en badstrand föreslås i planförslaget (dessa finns idag men en brygga samt badstranden ska 
restaureras). Ett vattenprov togs och resultatet indikerar god ekologisk och kemisk status, dock är 
antalet prov för få för att avgöra status. En rödlistad art (arter som riskerar dö ut från ett område) 
benämnd bandnate (vattenväxt), påträffades. Den är klassad som nära hotad. Inga fridlysta arter 
påträffades. Inga av de påträffade djuren i strandzonen eller i zonen närmast utanför 
vegetationszonen är rödlistade eller fridlysta. Antalet utförda prov i undersökningen är inte 
tillräckligt för att avgöra den ekologiska statusen för vattnet, men artsammansättningen tyder på 
att den är god. 
 

6.2.7 Konsekvenser planförslag 
Med planerad markanvändning som innebär nya bostäder och vägutbyggnad är bedömningen i 
Säbyholms dagvattenutredning att områdets dimensionerande dagvattenflöde ökar med 21 % utan 
fördröjande åtgärder. Föroreningsbelastningen från föreslagen typ av bebyggelse inom 
planområdet bedöms som förhållandevis låg. Föroreningshalter från dagvatten utan rening 
bedöms öka (9-26 %) för samtliga bedömda ämnen utom bly, om planerad bebyggelse realiseras.  
 
Säbyholms dagvattenutredning har tagit fram åtgärdsförslag för att föreslagen markanvändning 
inte ska ge ökade dagvattenflöden eller ökade föroreningsmängder i dagvatten från planerat 
område. Endast mindre omfattande åtgärder krävs för att flöden och halter inte ska öka. 
Dagvattenutredningen föreslår makadamfyllda och gräsklädda svackdiken (alternativt hålsten 
eller gräsarmering istället för gräsklädda diken) längs med gator. Svackdikena har både en 
utjämnande effekt på flöden och en renande funktion på dagvattnet som motsvarar den behövliga 
kapaciteten för området. Planbestämmelser har införts för dagvattenhantering och ytor har avsatts 
för detta i planen. 
 
Reningseffekt för avrinning via svackdiken ligger beroende på ämne och utformning i 
intervallet 20-25% i svenska studier vilket är högre än beräknad föroreningsökning efter 
exploatering20. För makadamdiken ligger förmågan att avskilja partikelbundna föroreningar runt 
50-90 %21. I dagvattenutredningen görs bedömningen att planerad markanvändning, med 
föreslagna dagvattenanläggningar, inte kommer påverka vattenförekomstens status eller 
möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna. 
 
I en ny dagvattenutredning utförd av Markera (2022) har beräkningar för föroreningstransport 
förfinats och transporten av föroreningar redovisas nu även i mängder i kg/år enligt 
länsstyrelsens önskemål. En mer sammanhållen dagvattenhantering föreslås ske samt att 
dagvattenhanteringen inne på fastigheterna föreslås ske i direkt närhet till hårdgjorda ytor. 
Områden med förorenad mark föreslås schaktsaneras och i de områden där förorenad jord har 
förekommit ska dagvatten inte infiltreras. Särskilda tätningsåtgärder ska ske för 
ledningsdragning genom tidigare förorenad mark. 
 

 
19 Vattenkvalitet, växter och strandfauna inre Säbyholmsviken, Friman Ekologikonsult AB, Oktober 2014. 
20 SVOA, 2017. Svackdike. Tillgänglig: 
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/svd_h.pdf. [2019-05-06] 
21 SVOA, 2017. Makadamdike. Tillgänglig: 
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/md_h.pdf. [2019-05-06]. 
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Markeras kompletterande dagvattenutredning från 2022 visar att planförslaget innebär en viss 
ökning gällande föroreningshalter från området i jämförelse med innan, även med implementering 
av LOD. För att reducera föroreningstransporterna bedöms kompletterande reningsstråk behövas 
utöver rening på tomtmark. Kompletterande fördröjningsvolymer behövs även för att reducera 
flödet ner till dagens nivå. Kompletterande dagvattenhantering behövs endast behövas i 
avrinningsområde 1 och 2 där majoriteten av tillkommande bebyggelse sker. I StormTac har de 
tidigare föreslagna makadamdikesstråken använts för beräkningarna. Om öppna dagvattenstråk 
används med motsvarande fördröjningsvolymer väntas föroreningsnivåerna kunna reduceras 
ytterligare. För avrinningsområde 1 har 76 m3 fördröjningsvolym beräknats behövas. För 
avrinningsområde 2 har 150 m3 fördröjningsvolym beräknats behövas. Med dessa 
fördröjningsvolymer kan flödet vid ett 10-årregn reduceras till flöden motsvarande dagens 
situation ut från delavrinningsområdena. 22 
 
Vid extrema regn kan föreslagna dagvattenanläggningar bli överbelastade och höjdsättningen 
måste därför planeras så att bebyggelse inte skadas vid ytlig avrinning. Anslutande gator bör 
ligga lägre än planerad bebyggelse och instängda områden får ej skapas. 
 
Planförslaget innebär restaurering av en badstrand och att två befintliga bryggor behålls för 
fritidsbåtar samt restaurering av en brygga där stolpfundamenten finns kvar cirka 70 meter ut i 
vattnet. Miljökonsekvenser på vattenmiljön från anläggningarna bedöms kunna uppkomma i form 
av viss föroreningsbelastning från drift och hantering av båtarnas motorer samt från rengöring av 
båtarna, i viss mån nedskräpning, mer slitage på bottnarna och vattenväxterna vid badstrand samt 
viss grumling från båtarnas framdrift i vattnet. Miljöpåverkan på strandzonen ovan själva 
vattenytan bedöms bli låg på grund av att antalet människor i upptagningsområdet för 
strandområdet bedöms som mindre. 
 
Arbeten i vattenområdet (t ex schaktning eller påförande av massor i samband med restaurering 
av brygga och badstrand) är vattenverksamhet som behöver föregås av en juridisk hantering. 
Den juridiska hanteringen av vattenverksamheten (anmälan eller tillstånd) behandlas inte här 
utan behöver hanteras i en särskild ordning innan anläggningarna vid vattnet kan genomföras. I 
samband med det behöver också behov av skyddsåtgärder utredas för att begränsa påverkan på 
vattenmiljön i samband med anläggningsarbetena.  
 
Inom den kvartersmark inom planområdet på udden samt inom vattenområdena utanför de tre 
bryggorna föreslås dispens sökas för strandskyddet. Marken har historiskt varit ianspråktagen 
och bryggor och bryggfundament finns på platsen. Marken säkras i detaljplanen som natur och 
allmänhetens tillgänglighet till området förbättras genom anlagda gångvägar till stranden och 
badplatsen.  

6.2.8 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 
Utöver ovanstående åtgärder för dagvattenhantering bör byggmaterial väljas som ger en liten 
föroreningsbelastning. Exempelvis bör koppar och zink mot fri atmosfär och nederbörd undvikas 
som byggmaterial utomhus. 
 
För att reducera föroreningstransporterna bedöms kompletterande reningsstråk behövas utöver 
rening på tomtmark. Kompletterande volymer behövs även för att reducera flödet ner till dagens 
nivå. 
  

 
22 Säbyholm PM Dagvatten, Markera, 2022-04-19. 
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6.3 Naturmiljö 

6.3.1 Bedömningsgrunder 
Riksintresse  
Riksintressen är områden som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella 
förutsättningar att de bedöms vara av betydelse för riket i sin helhet. Mälaren och dess stränder är 
av riksintresse enligt 4 kap 2§ miljöbalken. Riksintresset avser områdets natur- och kulturvärden 
i ett helhetsperspektiv. Riksintresseområdet sträcker sig över hela planområdet. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden.  
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt försvårar nyttjandet enligt intresset. 
 
Görvälnkilen 
Stockholms så kallade gröna kilar ligger på 3-5 mils avstånd från regioncentrum och är mycket 
värdefulla för människors välbefinnande. Här finns möjlighet till friluftsliv och rekreation och 
man kan njuta av tystnad och naturupplevelser. Kilarna är också mycket viktiga för den 
biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden. Säbyholm ligger nästan längs ut i 
den regionala grönkilen Görvälnkilen, som slutar vid gränsen mot Bålsta och Uppsala kommun. 
Platsen utgör en liten, men viktig del av värdekärnans kulturhistoriska landskap, med 
omväxlande öppna marker, skogsdungar och naturliga stränder. Särskilt värdefulla är områdets 
alléer, skogsbryn och dungar med ädla lövträd för kilens ädellövsamband. Områdets 
barrblandskog är också av stort värde, men är något mer insprängd i jordbrukslandskapet, utan 
direkt kontakt med närliggande barrmiljöer. 
 
Strandskydd 
Se avsnitt 6.3 Vattenmiljö.  
 
Biotopskydd 
Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt 
skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde.   
 
Alléer och åkerholmar i odlingslandskapet omfattas av ett generellt biotopskydd enligt 
förordning (1998:1252) om områdesskydd. En allé definieras som lövträd planterade i en enkel 
eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg 
eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. En 
åkerholme utgörs av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av 
åkermark eller kultiverad betesmark. Åtgärder som riskerar att skada naturvärdet i den skyddade 
biotopen är förbjudna. Dispens från biotopskyddet kan sökas hos länsstyrelsen. Ingen allmän 
biltrafik bör tillåtas ner mot udden, för att undvika skada på allén. 
 
Artskyddade arter 
I artskyddsförordningen (2007:845) finns alla arter med någon form av skydd samlade. Arterna 
kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Om en verksamhet kan skada arter som är 
upptagna i artskyddsförordningen kan det behövas dispens innan verksamheten får genomföras. 
 
Rödlistade arter 
Se avsnitt 6.3 Vattenmiljö. 
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6.3.2 Förutsättningar 
En översiktlig naturmiljöutredning har gjorts för planområdet för att beskriva Säbyholms 
naturvärden och eventuell påverkan från planerad bebyggelse23. Nedanstående beskrivningar 
och bedömningar med avseende på naturmiljön är hämtade från denna naturmiljöutredning.  
 
Områdets mest värdefulla naturmiljöer består dels av områdets parkmark och dungar med ädla 
lövträd, dels av en större höjdformation med äldre barrblandskog i nordost, med ett påtagligt 
inslag av gamla tallar. Den glesa barrblandskogen bedöms ha mycket höga naturvärden, 
motsvarande klass 2, regionalt naturvärde. Barrblandskogens värde är kopplat till att de äldre 
träden står relativt glest och ljusöppet vilket är av värde för värmekrävande insekter knutna till 
äldre tall och ek samt att skogen har ett påtagligt inslag av död ved som är värdefullt för många 
arter.  
I kanten av och strax utanför tänkt planområde finns värdefulla alléer utmed Rösaringsvägen. 
Inne bland befintlig bebyggelse finns värdefulla park- och trädgårdsmiljöer, men också små ytor 
naturlig vegetation med tall, ek och ask. Områdets alléer, parker och trädgårdar innehåller en 
betydande mängd äldre träd som är värdefulla för fåglar, insekter samt vissa vedsvampar.  
 

 
Figur 6.6. I området finns många värdefulla äldre träd. Flera träd har mistlar, en artskyddad 
art som dock är vanligt förekommande i Upplands Bro kommun. 
 
Den södra delen av planområdet som utgörs av en liten halvö i Mälaren består av en högvuxen 
strandäng med ett vassbälte utmed stranden. Mitt på halvön finns en grävd liten våtmark, cirka 
10 x 5 meter stor och mycket grund. Vid halvöns sydvästra strand finns en liten dunge med 

 
23 Översiktlig naturmiljöutredning i Säbyholm, Underlag för MKB, Ekologigruppen, 2015-12-14 
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äldre klibbalar som är värdefull för många arter. De olika naturmiljöerna inom planområdet 
finns redovisade i figur 6.7.  

 
Figur 6.7. Olika naturmiljöer som identifierats inom planområdet Observera att redovisningen av 
naturmiljöer i denna figur gjorts på ett tidigare förslag till utformning av bebyggelsen, vilken ändrats något 
i gällande planförslag.  
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Värdefulla arter 
Utsök av arter har skett via databasen Artportalen och från ArtDatabanken. På flera av områdets 
träd växer mistel. Mistel är fridlyst och omfattas av artskyddsförordningen. I Upplands Bro och 
i Mälardalen som helhet finns det mycket gott om mistel och arten är inte rödlistad. 
På utdrag från ArtDatabanken finns strandviol (NT) och vit sminkrot (NT) registrerade från 
området på udden, i en dikes- respektive åkerkant, ej angivet exakt plats. I den grävda 
våtmarken på udden sågs vid fältbesöket ett fåtal larver av vattensalamander. Det gick inte att 
avgöra vilken salamanderart det rörde sig om, men den mindre salamandern är mer vanligt 
förekommande är den större. Salamandrar, liksom alla groddjur, omfattas av 
artskyddsförordningen och våtmarken och omgivningarna är därmed skyddsvärda.  
 
I barrblandskogen har tallticka (VU) och grovticka påträffats som indikerar värdefulla äldre 
skogsmiljöer. En av områdets riktigt grova tallar hade tydliga spår av reliktbock, vilket också 
indikerar värdefulla tallar. I skogen påträffades även tibast, skogslind och blåsippa som 
indikerar mer näringsrika, varma skogar med inslag av kalk. Hackspettarna spillkråka, mindre 
hackspett och gröngöling, alla (NT), är knutna till skogar och parkmiljöer med äldre träd och 
god tillgång på värdefull död ved. I parkområdet påträffades även starar, som numera är 
rödlistade (VU) och beroende av hålträd och öppna marker för födosök. 
 
Alléer, park och naturmiljöer med stora äldre lövträd och öppna marker är ofta viktiga platser 
för fladdermöss, vilka också omfattas av artskyddsförordningen. Inga fladdermöss finns 
rapporterade, men miljöerna bedöms vara lämpliga. Rödlistade fåglar knutna till öppna gräs- 
och buskmarker är ängspiplärka, sånglärka och buskskvätta, alla (NT), samt gulsparv (VU). 

6.3.3 Konsekvenser planförslag 
Sammantaget bedöms huvuddelen av Säbyholms värdefulla naturmiljöer kunna bevaras vid 
fortsatt utveckling av området, dels genom att naturmarken planläggs som natur, dels genom att 
påvisa ytor med skyddad vegetation inne bland ny planerad bebyggelse. Ytor där småhus 
placeras är främst grus- och upplagsytor. Ett visst intrång sker i några brynmiljöer i norra delen, 
samt i sydost, ut mot den öppna jordbruksmarken. De negativa konsekvenserna för områdets 
naturmiljö och på Görvälnkilen bedöms sammantaget bli obetydliga. Förutsättningar för flora 
och fauna bedöms kvarstå även inom det strandskyddade området. Värdefulla arters fortlevnad i 
området bedöms vara god, då större delen av de livsmiljöerna där arterna lever planeras att 
bevaras, främst i form av sparad naturmark och dungar med äldre träd. Med adekvat skötsel av 
naturmarkerna förbättras möjligheterna för arterna ytterligare.  
 
Genom att omvandla befintliga grus och upplagsytor i form av före detta traktorkörfält, till 
tomtmark för småhus, finns förutsättningar att skapa positiva konsekvenser genom tillkomst av 
nya grönytor i anslutning till husen. Planförslaget innebär också, jämfört med nuläge och 
nollalternativ, en större ekonomisk möjlighet till bevarande och skötsel av trädgårdar och 
naturmiljöer, se förslag till åtgärder nedan) och ett större skydd av dessa genom att dessa avsatts 
som naturmark samt genom skyddsbestämmelser i plankartan. 
 

6.3.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 
Marklov för trädfällning 
Områdets träd spelar en mycket stor roll för naturvärdena på platsen och bör inte tas ned utan 
mycket goda skäl. Alléer omfattas av biotopskydd och får inte påverkas utan tillstånd från 
länsstyrelsen. Områdets övriga värdefulla träd omfattas av marklov och tillstånd för ev. 
trädfällning efter att bebyggelsen uppförts ska därmed sökas hos kommunen. Områdets värdefulla 
träd har mätts in och markerats på illustrationsplanen. På plankartan har träd som har höga 
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bevarandevärden lagts in. Planbestämmelser finns som anger att dessa träd inte får fällas om de 
inte är sjuka etc samt att ersättningsplantering ska ske av borttagna träd.  
 
Skötsel av naturmark 
En gemensamhetsanläggning planeras ansvara för de större ytorna park- och grönområden. 
Tomtmark intill småhus kommer de boende ansvara för. Områdets värdefulla park- och 
trädgårdslandskap planeras att skötas av en för ändamålet redan anställd trädgårdsmästare, 
vilket ger goda förutsättningar för bevarande. För att säkerställa att områdets höga naturvärden 
finns kvar även i fortsättningen kommer en enkel och tydlig skötselplan tas fram för området. 
Främst är det områdets brynmiljöer med ek och tall som fortsatt behöver skötas genom röjning 
och gallring av yngre träd. Viktigt är även att naturmarken inte ”städas” på död ved. 
 
Kanalisera besökare till udden  
På udden planeras restaurering av badstrand och bryggor, vilket kommer innebära att det blir 
fler människor som besöker udden än idag, även om det bara är områdets boende. För att 
minska störning på flora och fauna vore det bra om besökare kunde kanaliseras genom att 
tydliga stigar leder till bryggorna. Övriga rekreationsytor så som uppehållsytor bredvid 
bryggorna och ev. liten sandstrand kan gärna läggas samlat intill bryggorna för att minimera 
störning. Ingen biltrafik eller parkering bör förläggas till udden. 
 
Artskyddade arter 
De flesta träd med mistel växer i områden som planeras sparas som natur eller skyddsvärd 
vegetation, och påverkas därmed inte.  
 

6.4 Buller 
Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Ljud mäts oftast i 
decibel A, där A står för att mätetalet anpassats till hur människan uppfattar ljud med olika 
frekvenser. Den logaritmiska enheten dBA är sådan att en ändring med 8-10 dBA upplevs som 
en halvering/dubblering av styrkeupplevelsen av ljudet. Den minsta förändring som normalt kan 
uppfattas är 2-3 dBA. I figur 6.8 ges några exempel på olika ljudnivåer. Exemplen är ungefärliga. 
Ljudnivåerna varierar mycket och beror bl.a. på avståndet till bullerkällan. 
 

 
Figur 6.8. Figuren visar exempel på vilken ljudnivå som vanligen förekommer i olika 
sammanhang. 
 
De vanligaste effekterna av trafikbuller är samtalsstörning, sömnstörningar och effekter på vila 
och avkoppling. Bullret ger upphov till psykologiska och fysiologiska stressrelaterade symptom 
och påverkar därmed det allmänna välbefinnandet.  
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Såväl svenska som internationella studier tyder på att långvarig exponering för trafikbuller kan 
öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Ytterligare forskning krävs dock för att ett orsakssamband ska 
kunna säkerställas. Mätbara effekter på sömnen kan uppstå vid en ekvivalent ljudnivå på 30 dBA 
i sovrummet. Risk för väckning har påvisats vid maximala ljudnivåer inomhus från 45 dBA. 

6.4.1 Bedömningsgrunder 
Industribuller 
Inom Säbyholm finns ett mikrobryggeri. Bryggeriet räknas som en industriverksamhet och 
bedöms därför utifrån riktvärden för industribuller24. För externt industribuller från befintlig 
industri (bryggeriet byggdes innan den 2 januari 2015) gäller riktvärden enligt Naturvårdsverkets 
rapport 6538. Ljudnivån från samtliga egna källor ska bedömas. Ljudnivån ska bedömas utifrån 
ekvivalent ljudnivå, vilket innebär att ljudnivån ska bedömas utifrån en tidsperiod om minst en 
timmes varaktighet av ljudhändelsen, även om ljudhändelsen i verkligheten är kortare än så. 
 
Trafikbuller 
Den 1 juli 2017 trädde en revidering av förordningen om trafikbuller SFS 2015:216 i kraft. 
Förordningen gäller för planer som påbörjats efter den 2 januari 2015. Föreliggande detaljplan 
påbörjades 2014 och för denna gäller äldre riktvärden, se nedan.  
 
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53 som antogs 1997-03-20, fastställde 
riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder redovisas i 
tabell 6.1. 
 
Tabell 6.1. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.25 

Utrymme 
 

Högsta trafikbullernivå, 
dBA, ekvivalentnivå 

Högsta trafikbullernivå, 
dBA, maximalnivå 

Inomhus 30 45 (nattetid)1 
Utomhus (frifältsvärde), 
vid fasad 

55  

Utomhus, på uteplats  702 
1) Värdet får enligt SS25267 överskridas med 10 dB fem gånger per natt, 22-06. 
2) Värdet får enligt SS 25267 överskridas tre gånger per timme. 
 
I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från dessa värden 
göras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dBA utanför minst hälften av boningsrummen i 
varje lägenhet. 
  

 
24 Säbyholm, Upplands Bro, Mätning av ljudnivåer från bryggeri, rapport R144706-9, Akustikbyrån, 2015-
11-18. 
25 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 
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Trafikbuller och planering 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor och 
miljöförvaltning samt Ingemansson utarbetat en programskrift avseende trafikbuller ”Trafikbuller 
och planering”.26 I denna skrift anges förslag till kvalitetsmål för trafikbuller samt två avstegsfall. 
 
Kvalitetsmål 
30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus 
55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i 
tätbebyggelse (frifältsvärde) 
40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde) 
70 dBA maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde) 
 
Avstegsfall A 
Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dBA maximal ljudnivå och 
55 dBA ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till tyst sida för minst 
hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dBA. Tyst uteplats kan ordnas i 
anslutning till bostaden. 
 
Avstegsfall B 
Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent ljudnivå på den 
tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till bullerdämpad sida om högst 55 dBA för 
minst hälften av boningsrummen. 

6.4.2 Förutsättningar 
Området präglas av tystnad och är ett av få områden i Storstockholm som i RUFS är utpekat som 
ett tyst område27. Närmaste trafikled är Rösaringsvägen-Smidövägen (väg 902). Vägen har en 
lägre trafikintensitet om ca 300-500 bilar per dygn. Den delen av Rösaringsvägen som går genom 
planorådet har en dygnsmedeltrafik om 100-200 fordon, varav färre än 25 fordon är tunga28. 
 
Vid ljudmätning av industribuller från mikrobryggeriet identifierades fyra externa ljudkällor 
(Figur 6.9), en ångpanna, en frånluftsvärmepump samt två kylmedelskylare. Ljud förekom även 
via fasaden i samband med buteljering. 
 

 
26 Trafikbuller och Planering. Länsstyrelsen i Stockholms Län – Miljöförvaltningen i Stockholm – 
Stockholms Stadsbyggnadskontor. Stockholm januari 2000. 
27 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
28 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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Figur 6.9. Intill mikrobryggeriet finns fyra externa ljudkällor; en ångpanna väster om byggnaden 
(röd markering), en frånluftsvärmepump vid den norra fasaden (blå cirkel), samt två 
kylmedelskylare öster om byggnaden (blåa kvadrater). Bildkälla: Mätning av ljudnivåer från 
bryggeri29. 
 

6.4.3 Konsekvenser planförslag 
Baserat på genomförd ljudmätning av mikrobryggeriets ljudkällor gör Akustikbyrån 
bedömningen att samtliga ljudkällor beräknas uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden vid 
angränsande bostäder med god marginal. Frånluftsvärmepumpen intill mikrobryggeriet ger dock 
ett tonalt/entonigt ljud från sig vid två frekvenser vilket kan upplevas störande. Ljudkällan ligger 
dessutom precis invid tillfartsvägen till planerade bostäder. I utredningen föreslås därför att buller 
från frånluftsvärmepumpen bör minskas genom avskärmning eller liknande för att minska risken 
för störning. Planbestämmelser anger att verksamheter inte får vara störande för omgivande 
bostäder samt anger vidare vilka ekvivalenta ljudnivåer som inte får överskridas. 
 
Idag har den delen av Rösaringsvägen som går genom planområdet en hastighetsbegränsning om 
30 km/h. Samtliga vägar inom planområdet, både befintliga och nya, planeras få ett utförande 
som gårdsgator i planförslaget. Fordon får därmed inte föras fram med högre hastighet än i 
gångfart och fordonsförare har väjningsplikt mot gående30. Detta bedöms sänka bullernivåer i 
området längsmed Rösaringsvägen per bil som passerar. Dock kommer den totala 
trafikintensiteten att öka med genomförande av planförslaget vilket kan leda till mer utspritt och 
oftare förekommande trafikbuller. Den bedömda trafikintensiteten ut från det fullt utbyggda 
området bedöms uppgå kring 1200 fordon per dygn31.  
 
Kortaste avståndet mellan planerade bostäder och närmaste trafikleden Rösaringsvägen-
Smidövägen (väg 902) kommer att vara cirka 70 meter. Med detta avstånd och en bedömd 

 
29 Säbyholm, Upplands Bro, Mätning av ljudnivåer från bryggeri, rapport R144706-9, Akustikbyrån, 2015-
11-18. 
30 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
31 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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trafikintensitet om cirka 1200 bilar/dygn samt en hastighetsbegränsning om 50 km/h bedöms 
bullernivån invid bostadshusen understiga riktlinjerna för buller.  
 
Även trafikrörelser inom området bedöms ge bullernivåer intill bostadshusen som underskrider 
riktlinjerna för buller, främst med anledning av låg hastighet. 

6.4.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 
Buller från frånluftsvärmepumpen vid mikrobryggeriet bör minskas genom avskärmning eller 
liknande för att minska risken för störning.  
 
För att se till att hastighetsgränser inom området verkligen hålls och att ljudnivån från trafik hålls 
nere kan farthinder vara lämpliga för att hålla nere hastigheten inom området. 

6.5 Risker och störningar 

6.5.1 Bedömningsgrunder 
Bryggeri - gasoltank 
I Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) finns bestämmelser om 
säkerhetsavstånd mellan gasoltank och byggnad. I de allmänna råden avseende avstånd, anges att 
avstånd mellan gasoltank och byggnad i allmänhet utom anläggning ska vara minst 6 meter då 
volymen understiger 10 m3. I samma föreskrift anges också att det rekommenderade 
skyddsavståndet mellan tankfordonets anslutningspunkt och byggnad utom anläggning är 25 
meter. 
 
Bryggeri och hästhållning – lukt mm 
För högsta acceptabla förekomst av störande lukt finns inget riktvärde. Däremot finns praxis 
baserad på kunskap om vid vilka störningsfrekvenser klagomål på lukt förekommer. Frekvenserna 
anges i procent och anger den andel av tiden som störningarna förekommer, bl.a. anger SMHI att 
gränsen för acceptabel störningsfrekvens vid bostäder under ogynnsam månad (en månad med 
maximal luktstörning) är nivåer på 1-2% av tiden, och vid nybyggnad och ombyggnad bör 
eftersträvas en lägre störningsfrekvens än 1 % (vilket motsvarar 14 minuter under en dag eller 7 
h/månad).  Socialstyrelsen anger att luktbegränsade åtgärder bör införas vid en luktfrekvens på 2-
3% av tiden och WHO anger som högsta riktvärde den koncentration vid vilken inte mer än en 
liten andel av befolkningen (< 5 %) upplever besvär under en liten del av tiden (< 2 %).  
 
Översiktplan 2010, Upplands Bro Kommun, anger att avstånd mellan bostäder och hästhållning 
bör beaktas och att skyddsavstånd måste tillämpas då nya bostäder byggs intill hästhållningar. 
Dock bör skyddsavstånd anpassas från fall till fall och på ett flexibelt sätt med hänsyn till det 
utbredda hästintresset i kommunen och de specifika förutsättningarna från fall till fall. 
Skyddsavstånd kan behövas med hänsyn till luktspridning, spridning av flugor, konflikter med 
andra rekreativa intressen samt ur allergisynpunkt. Skyddsavståndet ska vara tillräckligt stort för 
att inte störningar ska ske till bland annat bostadsbebyggelse32. 
 

6.5.2 Förutsättningar 
Bryggeri 
Inom Säbyholm finns ett mikrobryggeri med en gasoltank installerad i marken. Gasol definieras 
som en brandfarlig gas. Brandkonsulten AB har tagit fram ett brandtekniskt utlåtande avseende 
gasoltanken33 utifrån bestämmelserna om säkerhetsavstånd mellan gasoltank och byggnad 
utifrån Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4). Prevecon har tagit fram ett risk-

 
32 Översiktplan 2010 för Upplands Bro kommun, plandokumentet. 
33 Säbyholm 5:1, brandtekniskt utlåtande angående gasoltank, Brandkonsulten AB, 2019-06-10. 
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PM för transporter av gasol till mikrobryggeriet34. Det har villkorats i plankartan att 
skyddsåtgärder eller avstånd till gasoltank ska vara uppfyllda för att bygglov ska medges. 
 
Det befintliga mikrobryggeriet är ett av Sveriges minsta bryggerier med en årsproduktion om 
300 000 liter per år under 201535. Enligt uppgift kommer gasoltransport ske från Rösaringsvägen 
in till Ida Erikssons väg vid Låssa Kyrka se figur 6.10. Sträckan längs med Ida Erikssons väg är 
knappt 300 meter. 
 

 
Figur 6.10. Förväntad körväg för transport av gasol till mikrobryggeri i hus G. Gasoltank är 
markerad med röd cirkel (Prevecon, 2019). 
 
Transport av gasol sker 2 gånger per kvartal. Således förväntas 16 gasoltransporter ske inom 
området per år (2 gånger per kvartal * 4 kvartal * 2 för hänsyn till att tankbilen även kör tillbaka 
samma väg). 
 
Hästhållning 
Strax öster om planområdet finns idag ett stall och hästhage med ca 5-6 hästar, längsmed väg 902.  
 
Markstabilitet 
Enligt SGU jordartskarta förekommer berg och sandig morän inom höjdområdena som har en 
nordväst-sydostlig orientering. Sandig morän bedöms preliminärt inte vara tjälfarlig.  
Mellan moränkullarna finns finsand och postglacial lera i nordvästra delen och glacial lera i 
sydöstra delen. I östra delen av planområdet, i anslutning till diket norr om området, finns ett 
aktsamhetsområde för skred36. En geoteknisk utredning för att bedöma risker i samband med 
nybebyggelse har utförts av Cowi37. Enligt genomförd utredning föreligger inga 
stabilitetsproblem i området och ingen ras- eller skredrisk bedöms finnas inom området. Vid 
platskontroll noterades heller inga tecken på marksättningar i området. 

 
34 Risk-PM angående gasoltransport till mikrobryggeri, Säbyholm 5:1, Upplands Bro kommun, Prevecon 
2019-05-03. 
35 http://www.ubro.se/naringsliv/naringslivslunch-pa-cap-brewery 
36 SGI:s kartvisningstjänst; http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/, utdrag 2020-05-06 
 
37 PM Geoteknik, Projekteringsunderlag, Säbyholm, Upplands-Bro kommun, COWI 2019-05-09 
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6.5.3 Konsekvenser planförslag 
Bryggeri 
Säkerhetsavståndet mellan gasoltanken och planerad husfasad uppgår till 19 meter, vilket är mer 
än det minsta tillåtna skyddsavståndet om 6 meter (gäller då volymen understiger 10 m3), 
därmed innehålls tillräckligt skyddsavstånd. Skyddsavståndet mellan tankfordonets 
anslutningspunkt och planerad husfasad är ca 19 meter, alltså lägre än de rekommenderade 25 
meter. För att uppfylla erforderliga krav på skyddsavstånd i enlighet med allmänt råd så uppförs 
en avskiljning mellan anslutningspunkt och nytt bostadshus, se avsnitt Förslag till åtgärder 
nedan. Detta medför att kravet på skyddsavstånd kan sänkas från 25 meter till 12,5 meter. I 
verkligheten uppgår avståndet till 19 meter vilket är positivt ur riskhänsyn.  Planbestämmelser 
har införts för att säkerställa att kravet på avskiljning mellan anslutningspunkt och bostadshus 
uppfylls i de fall avståndet understiger 25 meter.  
 
Risker vid olika olyckscenarion vid transporter har studerats. En känslighetsanalys har även gjorts 
där risker vid en dubblering av verksamhetens kapacitet, och därmed även en dubblering av 
antalet transporter, bedömts. Både individrisken och samhällsrisken ökar något men ligger under 
det undre acceptanskriteriet med god marginal. Med hänsyn till den låga individrisken och 
samhällsrisken bedömer Prevecon att riskerna som gasoltransport inom området medför är 
acceptabel utan vidare åtgärder. 
Vid normal produktion ska inte bryggeriet sprida lukt till omgivningen, dock kan luktutsläpp 
förekomma vid fel i produktionen. Sett till bryggeriets och dess produktionsstorlek bedöms risker 
för luktspridning till boende i området som små. 
 
Hästhållning 
Strax öster om planområdet finns idag en hästhållning med upp till ca 6 hästar. Avståndet 
mellan närmast planerade bostadshus och hästhållningen är ca 200 meter. De förhärskande 
vindarna är till 60-65 % sydliga och sydvästliga vindar38, vilket utifrån placering mellan 
hästhållning och planerad bostadsbebyggelse, kan ge vissa risker för spridning av lukt, 
allergener och flugor. Området präglas idag av lantlig bebyggelse där inslag av hästhållning kan 
ses som ett naturligt inslag i bebyggelsen. Eventuella nya boende bedöms i viss mån beakta 
risken för viss lukt. Med avseende på avståndet mellan hästhållning och närmast planerade 
bostadshus bedöms risken som låg för störningar. 
 
Markstabilitet 
Enligt genomförd geoteknisk utredning bedöms ingen ras- eller skredrisk finnas inom området 
och planerad markanvändning bedöms inte leda till att ras- eller skredrisk uppkommer.  

6.5.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 
I brandtekniskt utlåtande avseende gasoltank, utförd av Brandkonsulten AB, anges att 
avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 ska utföras mellan anslutningspunkt och nytt 
bostadshus där avståndet understiger 25 meter. Avskiljningen ska utföras med en minsta höjd 
om 2 meter och ska placeras högst 2 meter från anslutningspunkten. Bredden ska vara minst 4 m 
med centrum vid cisternens anslutningspunkt.  
  

 
38 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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6.6 Förorenad mark  

6.6.1 Bedömningsgrunder 
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark.39 Riktvärden används 
för att uppskatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. Riktvärdena skiljer 
på känslig och mindre känslig markanvändning. Mindre känslig markanvändning avser mark för 
kontor, industri, vägar, etc. Det skarpare riktvärdet (känslig markanvändning) innebär att 
markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Detta riktvärde 
används generellt vid byggande av bostäder. Riktvärdena är inte juridiskt bindande värden.  
 

• Känslig markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av 
markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent 
inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten 
skyddas. 

• Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas 
vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre 
som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner 
som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation 
etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 
meter samt ytvatten skyddas. 

6.6.2 Förutsättningar 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning finns framtagen för Lantbruksgymnasiet i 
Säbyholm av COWI under 201540. En komplettering av undersökningen gjordes 201941. 
Områdets användning medför risker för markföroreningar inom området. Markundersökningen 
har utförts för att utreda om eventuella föroreningar finns kvar från tidigare verksamheter. Inga 
tidigare kända undersökningar finns för området men i länsstyrelsernas databas för förorenade 
områden (MIFO) förekommer fastigheten som ej riskklassad. Inom området har det funnits 
verkstad, tvätthall, oljecisterner, oljepannor samt växthus.  
 
COWI har gjort markprovtagning där marken inte varit täckt med betonggrund eller liknande och 
inom de områden där kommunen har påtalat att provtagning ska göras. Provtagning har skett på 
platser för traktorplan, växthus samt odling. Jordprov har skickats på efterföljande analys till 
laboratorium. Inga förhöjda halter av metaller eller petroleumkolväten har påvisats.  
 
Inom området har DDT (tidigare använt och utfasat bekämpningsmedel) och dess bi- och 
nedbrytningsprodukter påträffats. I tre av provtagningspunkterna påträffades halter 
överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning för summan 
av DDT, DDE och DDD. Dessa ligger i växthuset VH3 samt vid odlingsplatsen (O1 och O2), se 
figur 6.11. För övriga bekämpningsmedel än DDT, DDE och DDD kunde inga halter detekteras.   
 
Det har villkorats på plankartan om att förorening måste åtgärdas för att bygglov ska medges. 

 
39 Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Naturvårdsverket rapport 5976, okt 
2009. 
40 Översiktlig miljöteknisk markundersökning på f.d. Lantbruksgymnasiet, Säbyholm, COWI, 2015-11-24. 
41 Miljöteknisk markundersökning Säbyholm 5:1. COWI, 2019-08-23. 
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Figur 6.11. Urklipp från provtagningskarta över provtagna markområden (i rött).  

6.6.3 Konsekvenser planförslag 
Markundersökningen visar att halterna av merparten av föroreningar underskrider 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning vilket är den markanvändning som är 
aktuell på platsen. Halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM har 
dock detekterats för summan av DDT, DDE och DDD i tre av de undersökta provpunkterna. 
Förekomst av organiska bekämpningsmedel innebär oftast en större risk för markmiljön än för 
människors hälsa på grund av att halterna oftast är relativt låga. Vad gäller hälsorisker är intag 
av växter styrande för riktvärdet (3,4 mg/kg TS) dock förekommer inga halter av den storleken 
för Säbyholm. Däremot förekommer halter som är högre än riktvärdet för markmiljö (0,1 mg/kg 
TS). Vad gäller skyddsobjekten grund- och ytvatten bedöms risken för spridning av DDT från 
jord till vatten som låg eftersom DDT har en låg rörlighet. Åtgärder har föreslagits för att 
eliminera olika exponeringsvägar, se Förslag till åtgärder. 
 
Föroreningssituationen bedöms, med föreslagna åtgärder inte begränsa markanvändningen eller 
medföra risker för människors hälsa och miljön.  
 
En ny dagvattenutredning har tagits fram av Markera utifrån de kommentarer som lämnats i 
länsstyrelsens granskningsyttrande. Den nya dagvattenutredningen förtydligar att risken för 
spridning av föreningar via dagvatten till recipienten bedöms vara låg. Dels för att massor med 
DDT har avlägsnats, dels för att förekommande kvarvarande DDT bedöms ha mycket låg 
spridning till vatten. För att minska spridningsriskerna ytterligare föreslås ytterligare åtgärder, 
se nedan.  
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6.6.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 
Två åtgärder bedöms vara lämpliga för att hantera påträffade markföroreningar i halter 
överskridande KM. Ett alternativ är att gräva upp 0,5 meter av jorden och deponera den. Ett 
annat alternativ är att fylla upp marken 0,5 meter eller mer. Med en sådan uppfyllnad elimineras 
exponeringsvägarna direkt intag, hudkontakt, inandning av damm samt odling. Även 
markmiljön har ett tydligt djupberoende, där förekomsten av marklevande organismer är starkt 
begränsad på djup större än 0,5 meter. Nedbrytningen av DDT och dess nedbrytningsprodukter 
DDD och DDE kommer att fortsätta även efter en uppfyllnad. Ur ett miljö- och resursperspektiv 
är uppfyllnad att föredra framför schakt och deponering.  
 
För att minska spridningsriskerna av DDT ytterligare föreslås särskilda restriktioner i 
detaljplanen. För dagvattenhanteringen inom eller i närheten av ett utpekat område föreslås att 
infiltration av dagvatten undviks. För ledningsstråk som anläggs i närheten av det utpekade 
området bör särskilda åtgärder vidtas så att förorenat vatten inte sprids från området via 
ledningsgraven. 
 
Genomförda markundersökningar är av översiktlig karaktär och vid eventuella schaktarbeten 
kan ej upptäckta/ej förutsedda markföroreningar påträffas genom syn eller lukt. Om nya 
markföroreningar påträffas eller om det finns misstanke om detta under entreprenadarbetena 
bedöms kompletterande markprovtagning och analys behöva göras. Vid entreprenadarbeten bör 
man vara uppmärksam på eventuella tecken på föroreningar såsom avvikande lukt, synliga 
föroreningar etc. i området. 

6.7 Tillgänglighet och hållbart resande 

6.7.1 Bedömningsgrunder 
SL har riktlinjer om gångavstånd mellan bebyggelse och hållplats/station. För friliggande villa i 
landsbygd gäller ett avstånd om 2 kilometer och för villor i gruppbebyggelse i tätort gäller 900 
meter.42 

6.7.2 Förutsättningar 
Planområdet är idag glest befolkat och användningen av de befintliga byggnaderna är låg. 
Personer som tar sig till området utifrån samhället har ofta kyrkan, hästhållningar eller 
naturområdena som målpunkt. 
 
Inom planområdet har SL en busshållplats. Bussar avgår varje timme men nattrafik saknas. 
Busslinjen vid Säbyholm går vidare mot Bro station, med pendeltågstation, som ligger på ett 
avstånd av ca 3,5 kilometer från Säbyholm, fågelvägen. Där finns närmaste service, ytterligare 
serviceutbud finns i Bro Centrum ca 700 meter från Bro station. Det finns två vägbroar över 
järnvägen och en gång- och cykelväg under järnvägen vid stationen. I Bro finns förskolor, 
skolor med årskurser 1-9, bibliotek samt vårdcentral. I Kungsängen finns ett gymnasium43.  
 
Idag saknas gång- och cykelvägar inom planområdet och Rösaringsvägen som går genom 
planområdet har en hastighetsbegränsning om 30 km/h.  
 

6.7.3 Konsekvenser planförslag 
Området för den föreslagna detaljplanen är idag bebyggt med en lägre exploateringsgrad än den 
exploateringsgrad som planförslaget har, dvs. området kommer bli mer tätbebyggt och upplevas 

 
42 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2012 
43 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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som en mer sammanhållen bebyggelse än idag. Tillgänglighet för cyklande och rörelsehindrade 
bedöms öka i samband med planerad gatuombyggnad. 

 
Figur 6.12. En av gattyperna som föreslås, av typen gårdsgata där bilister har väjningsplikt mot 
gående. Källa: Södergruppen Arkitekter. 

Idag har Rösaringsvägen som går genom planområdet en maxhastighet om 30 km/h. Samtliga 
vägar inom planområdet, både befintliga och nya, planeras få ett utförande som gårdsgator i 
planförslaget. Fordon får därmed inte föras fram med högre hastighet än i gångfart och 
fordonsförare har väjningsplikt mot gående44. Detta bedöms öka både tillgängligheten för 
cyklande och rullstolsburna och tryggheten då trafiksäkerheten bör öka med lägre hastighet. I 
området finns en förskola och förskolebarnen bedöms få en säkrare och tryggare miljö med 
anledning av vägarnas planerade utformning och lägre hastighetsbegränsning. 

En delfinansiering av en gång- och cykelväg, från Säbyholmsområdet längs väg 902, till 
Tegelhagen tas upp i det exploateringsavtal som skrivs mellan kommunen och exploatören och 
beslutas i samband med antagandet av detaljplanen. Detta bidrar till att öka tillgängligheten till 
området. 

I samband med ett genomförande av detaljplanen kan fler bosätta sig i området och behovet av 
kollektivtrafik kan därmed öka. Samtidigt bedöms merparten av nya hushåll planera för att ha 
tillgång till minst en bil med avseende på bostadsområdets placering och utformning samt 
avståndet till närmaste service. Busshållplats finns nära men för att minska bilberoendet är en 
utökad turtäthet till och från området önskvärd, då avståndet till Bro station är längre än SL:s 
rekommenderade gångavstånd till hållplats/station.  
 
Fullt utbyggt bedöms området inrymma cirka 400 boende och 50 arbetande. Tillsammans med 
cirka 350 boende i Rättarboda och med ytterligare boende på Ådö (pågående detaljplan) och 
Smidö (pågående förtätning) bör detta vara tillräckligt för en utökning av turtätheten för 
busstrafiken.  
 

 
44 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2021-10-12. 
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6.7.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 
För att minska bilberoendet är en utökad bussturtäthet till och från området önskvärd och bör vara 
möjligt att genomföra, se 6.8.3.  

Drift och underhåll av vägar för gång och cykling, är viktigt för att bibehålla både tillgänglighet 
och trygghet. Belysningen inom området är också viktig för att bland annat minska risken för 
trafikolyckor. 

 
7 Miljö- och hälsokonsekvenser byggskedet 
Efter laga kraft byggs områdena enligt ordningen Bygatan, Lantliv, Trädgårdskvarteren under ca 
3 års byggtid. Arbetena i området berör bland annat byggande av nya hus, anläggande av nya 
vägar med belysning, transporter inom området och liknande arbeten. Entreprenadarbetena i 
området bedöms inte bli så omfattande att det blir svårt att röra sig i området eller att ta sig igenom 
området. 
 
Kulturmiljö och naturmiljö 
Under byggskedet bör anläggningsarbeten, etableringsytor och upplagsytor anpassas så att de 
inte påverkar kända kultur- och naturvärden i området. För att säkerställa att gravfältet i 
planområdets norra del inte ska komma till skada finns krav i plankartan att stängsel ska 
finnas mot detta under byggtiden. Om okända fornlämningar påträffas under pågående 
markarbeten, måste arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. 
 
I samband med byggnation av nya bostäder, vägar anläggande av dagvattenanläggningar, 
belysningsstolpar mm kan större och tyngre anläggningsmaskiner behöva användas. Träd och 
framförallt dess rötter är känsliga för kompression av jord. Därför bör inte trädens rötter köras 
över av tyngre fordon och anläggningsmaskiner i samband med byggnation inom området.  
 
Trädens bark bör även skyddas och grenar bör skyddas från att brytas av genom avspärrningar 
kring träd och genom att linda in stammar med plank eller liknande anordningar. Även buskar bör 
skyddas på samma sätt genom avspärrning eller fysiskt skydd. 
 
Vattenmiljö 
Under byggskedet behöver arbetet planeras för att minimera påverkan på recipienterna. 
Följande är viktigt att tänka på: 

• Länsvatten från schakter i mark får inte pumpas direkt till vattendragen, utan ska först 
genomgå någon typ av behandling för att avskilja slam. T.ex. kan det pumpas upp på 
angränsande gräsbevuxna grönytor eller till anlagda dagvattendammar med tillräcklig 
uppehållstid för slamavskiljning.  

• Vid markbearbetning och ytliga schakter behöver arbetet planeras så att avrinnande 
regnvatten inte leds direkt till recipienterna, utan avleds över grönytor eller 
dagvattendammar. 

• Vid arbeten i vattenområde måste arbete planeras och skyddsåtgärder vidtas för att 
minimera grumling. 

 
Markföroreningar 
Vid schakt inom området bör hänsyn tas till eventuella synliga spår eller lukt från eventuella 
föroreningar i jord från tidigare verksamheter inom området. Vid misstanke om 
markföroreningar, med avseende på tidigare verksamheter i området, bör jordprov tas som skickas 
på analys till laboratorium. 
 
Buller 
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Anläggande av vägar och byggande av bostäder kan medföra störningar i form av buller och 
vibrationer. Det gäller vid t.ex. grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m. 
Därutöver kan även transporter orsaka bullerstörningar. Byggarbetena och transporter under 
byggskedet kan även innebära utsläpp till luft genom avgaser, damning med mera. Eftersom 
exploateringen av planområdet kommer att ske i etapper kan boende i de första etapperna komma 
att påverkas av senare utbyggnader. Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller ska innehållas. 
I det fortsatta arbetet och i samband med upphandling av entreprenad m.m. bör arbetsmetoder, 
arbetsmaskiner etc. med dokumenterat minsta miljöpåverkan, väljas. 
 
Rekreation 
I byggskedet kommer området i vissa delar att få begränsad tillgänglighet, vilket i viss mån kan 
försvåra passage till närliggande områden. Utbyggnaden inom planområdet kommer att ske i 
etapper och byggområdet bör planeras så att passager genom området i så stor utsträckning som 
möjligt är möjliga genom hela byggskedet. 
 
8 Samlad bedömning 
Planerade bostäder och vägar i planförslaget har anpassats väl till områdets förutsättningar och 
bedöms huvudsakligen innebära positiva konsekvenser. Planområdet är en del av en historisk 
centralbygd omgiven av det öppna odlingslandskapet och ingår i riksintresseområde för 
kulturmiljön. Viktiga element i riksintresset är bland annat gårdsbebyggelsen vid Säbyholm 
samt närhet till Låssa medeltidskyrka. I planförslaget har man förhållit sig till områdets 
kulturhistoriska uttryck och karaktär på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har 
utgått från landskapets karaktär och det märks en tydlig medvetenhet och de kulturhistoriska 
värdena kommer att bli en del av den nya miljön. De historiska sambanden mellan vägen mot 
Låssa kyrka och Säbyholms gård med sin odlingsmark och ekonomibyggnader bedöms vara 
upplevelsebart även efter en utbyggnad enligt förslaget. Därmed bedöms planförslaget inte 
innebära någon risk för påtaglig skada på riksintressets värden. Hänsyn har tagits till befintliga 
fornlämningar så att dessa inte påverkas av utbyggnaden.  
 

Planområdet utgör en del av Görvälnkilen och har höga naturvärden som till stora delar är 
kopplade till äldre träd i parker, trädgårdar, dungar och en barrblandskog.  

 

Planförslaget har anpassats till områdets naturvärden och nya bostäder planeras huvudsakligen 
på befintliga grus- och upplagsytor samt i de områden som har de lägsta naturvärdena, bland 
annat gräsytor och åkermark. Ett visst intrång sker i några brynmiljöer i norra delen, samt i 
sydost, ut mot den öppna jordbruksmarken. De negativa konsekvenserna för områdets 
naturmiljö och på Görvälnkilen bedöms sammantaget bli obetydliga.  

De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms överlag bli mer tillgängliga för 
människor i samband med genomförande av planförslaget. Dels genom att fler kan bosätta sig 
inom området och ta del av kultur- och parkmiljön inom och intill planområdet. Dels att 
människor som besöker planområdet lättare bedöms kunna ta sig till och röra sig i området genom 
tillgång till bättre vägar och belysning mm. Tillgängligheten till vatten och strandområde i 
samband med restaurering av brygga och badplats bedöms öka de rekreativa värdena, både för 
boende och allmänhet, i form av anlagda gångvägar till stranden och badplatsen samt att området 
blir mer inbjudande att ta sig till och stanna vid. Detaljplanens genomförande innebär att 
allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs.  

Den nya gatustrukturen med gårdsgator med låga hastighetsbegränsningar bedöms öka 
tillgängligheten inom området för gående, cyklister med flera och det blir en tryggare miljö. 
Planen medför att bostäder anläggs på ett relativt stort avstånd från Bro station och tätare 
kollektivtrafik och cykelvägar saknas till och från Bro station, vilket troligen medför ett 
bilberoende för boende i området. För att motverka den påverkan biltrafiken får på luft och 
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klimat bör ökad turtäthet för bussarna ses över för att främja kollektiva färdmedel framför 
bilåkande. 
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Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram för dagvatten från planområdet med anledning 
av den förändrade markanvändningen med nya bostäder och vägar. Endast mindre omfattande 
åtgärder i form av exempelvis makadamfyllda och gräsklädda svackdiken bedöms krävas för att 
flöden och föroreningshalter inte ska öka till recipienten Mälaren. Med föreslagna åtgärder görs 
bedömningen att planerad markanvändning inte kommer påverka vattenförekomstens status eller 
möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Arbeten i vattenområdet (t ex schaktning eller 
påförande av massor i samband med restaurering av brygga och badstrand) är vattenverksamhet 
som behöver föregås av en juridisk hantering (anmälan/tillstånd).  
 

Ett mikrobryggeri med ölproduktion i mindre skala är beläget inom planområdet. Boende i 
planerade bostäder bedöms inte utsättas för störande buller, lukt eller risker från 
mikrobryggeriet i någon betydande utsträckning om föreslagna åtgärder vidtas. Ingen ras- och 
skredrisk föreligger. Omgivande vägar har ett relativt lågt trafikflöde och bedöms inte heller ge 
upphov till bullerstörningar vid planerade bostäder. Halterna av markföroreningar i området är 
för de flesta föroreningar låga. I anslutning till växthus och odlingsytor förekommer dock tre 
punkter där halter av bekämpningsmedel (DDT mm) överskrider Naturvårdsverkets riktvärden 
för känslig markanvändning. Åtgärder har föreslagits för att undvika risk för påverkan på 
människa eller miljö. 

Planförslaget innebär sammantaget, jämfört med nuläge och nollalternativ, framförallt en större 
ekonomisk möjlighet till bevarande och skötsel av områdets unika kulturhistoriska byggnader 
och trädgårdar och de naturvärden som finns. Planförslaget innebär också ett större skydd för 
områdets kulturmiljö och naturmiljö genom att värdefull naturmiljö avsatts som naturmark, 
marklov införts för fällande av värdefulla träd samt genom varsamhetsbestämmelser i 
plankartan. De rekreativa värdena som natur- och kulturmiljön i planområdet med omgivningar 
innehar bedöms också bli mer tillgängliga för människor i samband med genomförande av 
planförslaget och därmed kunna upplevas av fler. 

 
 

8.1 Avstämning mot miljö- och folkhälsomål 
I tabell 8.1 görs en avstämning mot de miljömål och målområden för folkhälsans utveckling som 
bedöms kunna påverkas av planens genomförande. För avgränsning av mål, se avsnitt 4.2.2. 

Följande bedömning görs:  

 
 
Planförslaget innebär en förbättring i jämförelse med nuläget 
 
Planförslaget innebär en försämring i jämförelse med nuläget 
 

    Planförslaget innebär ett oförändrat förhållande i jämförelse med nuläget 
 
Ej relevant  
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Tabell 8.1. Avstämning mot relevanta miljömål. 
 Planförslagets påverkan Måluppfyllelse 
Miljömål  
(inklusive bestämningsfaktorer) 

 

Begränsad klimatpåverkan 
(utsläpp av växthusgaser 
begränsas) 

Planen medför att bostäder anläggs på ett 
relativt stort avstånd från Bro station och 
tätare kollektivtrafik och cykelvägar 
saknas till och från Bro station, vilket kan 
medföra ett bilberoende för boende i 
området. 

Planen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” 
då det inte bidrar till att minska behovet av 
bilresor och därmed utsläpp av 
växthusgaser. 

Frisk luft (utsläpp av 
luftföroreningar) 

Planen möjliggör att bostäder anläggs i ett 
läge med mindre god tillgång till 
kollektivtrafik och gång- och cykelstråk. 

Planen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”Frisk luft” då det motverkar 
till att minska behovet av bilresor och 
därmed utsläppet av luftföroreningar. 

Bara naturlig försurning 
(utsläpp av försurande ämnen) 

Planen möjliggör att bostäder anläggs i ett 
läge med mindre god tillgång till 
kollektivtrafik och gång- och cykelstråk. 

Planen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”Bara naturlig försurning” då 
det motverkar att minska behovet av 
bilresor och därmed utsläppet av 
försurande ämnen. 

Giftfri miljö (påverkan och 
exponering av markföroreningar) 

Planen medför en möjlighet att hantera 
föroreningar på ett kontrollerat sätt så att 
risken för spridning av föroreningar 
minskar på längre sikt.  

Om hänsyn tas till markföroreningar i 
området i det fortsatta arbetet bedöms 
planen bidra till att uppfylla miljömålet 
”Giftfri miljö”. 

Ingen övergödning (utsläpp av 
övergödande ämnen) 

Planen möjliggör en ökad andel 
hårdgjorda ytor och en ökad mängd 
dagvatten. Planen möjliggör dock även 
dagvattenlösningar i form av 
dikesanläggningar för att hantera de 
näringsämnen som inte längre kan 
fördröjas och tas upp av grönytor. 
Planen innebär vidare att en mindre andel 
jordbruksmark omvandlas till 
bebyggelseområden vilket medför att 
gödsling av detta område inte längre är 
aktuellt. 

Möjligheten att uppnå miljömålet ”Ingen 
övergödning” bedöms vara oförändrad 
eftersom belastningen av näringsämnen 
inte bedöms öka med planerade 
dagvattenlösningar. En marginell 
förbättring kan ske då en viss minskning 
av jordbruksmarkens yta sker. 

Levande sjöar och vattendrag 
(god ekologisk och kemisk 
status, ytvattentäkters kvalitet, 
hotade arter och återställda 
livsmiljöer, bevarade natur- och 
kulturmiljövärden, friluftsliv) 

Föroreningsbelastningen på omgivande 
recipienter bedöms inte öka med planerade 
dagvattenlösningar. 

Möjligheten att uppnå miljömålet 
”Levande sjöar och vattendrag” bedöms 
vara oförändrad eftersom föreslagna 
dagvattenlösningar inte bedöms försämra 
den ekologiska och kemiska 
ytvattenstatusen. 

Ett rikt odlingslandskap 
(bevarande av åkermarkens 
egenskaper och processer, 
ekosystemtjänster, variationsrikt 
odlingslandskap, arter, biologisk 
mångfald, bevarade natur- och 
kulturmiljövärden, kultur- och 
bebyggelsemiljöer) 
 

Planen möjliggör att en mindre andel av 
jordbruksmark av klass 5 (skala 1-5, där 5 
är högsta värde) bebyggs45. Detta innebär 
att den inte längre kan användas för 
jordbruksproduktion.  

Planen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” 
genom att den bidrar till att värdefull 
jordbruksmark minskar i areal. Merparten 
av jordbruksmarken och viktiga biotoper 
bl a brynzoner, träd och träddungar lämnas 
dock obebyggda. 

(friluftsliv) Planen innebär att möjligheten till 
rekreation och friluftsliv ökar både för 
boende i de nya bostäderna samt för övriga 
besökare i området genom bland annat 
vägar, gångstigar mm i anslutning till det 
omgivande odlingslandskapet. 

Planen bidrar till viss del till att uppfylla 
miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” då 
fler människor får möjlighet att uppleva 
odlingslandskapet. 

 
45 Länsstyrelsens åkermarksgradering 1976, Länsstyrelsens WebbGIS, uttag 2015-02-05 
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 Planförslagets påverkan Måluppfyllelse 
Miljömål  
(inklusive bestämningsfaktorer) 

 

God bebyggd miljö (hållbar 
bebyggelsestruktur, hållbar 
samhällsplanering, natur- och 
grönområden, kulturvärden i 
bebyggd miljö, god vardagsmiljö, 
exponering av luftföroreningar, 
radon, säkerhetsrisker och buller)  

Planen medför att fler människor får 
möjlighet att bo naturnära med nära till 
variationsrika natur- och kulturmiljöer. 
Vidare skapas en hälsosam bostadsmiljö 
med närhet till förskola och andra 
funktioner och där exponeringen av 
luftföroreningar, buller och risker är låg. 

Planen bidrar delvis till att uppfylla 
miljömålet ”God bebyggd miljö” eftersom 
den bidrar till en hållbar samhällsplanering 
då den ger boende en hälsosam 
boendemiljö och närhet till natur och 
många av de funktioner som efterfrågas. 

(natur- och grönområden) Planen medför att bostäder möjliggörs i 
ett område som präglas av tystnad och är 
ett av få områden i Storstockholm som i 
RUFS är utpekat som ett tyst område[1]. 
De rekreativa värdena i natur- och 
grönområdena inom och kring 
planområdet bedöms därför i viss mån 
kunna minska med anledning av högre 
trafikintensitet (dock med mer begränsad 
hastighet) och fler boende.  
 

Planen bidrar inte till att  uppnå miljömålet 
”God bebyggd miljö” utifrån aspekten 
natur- och grönområden utifrån att antalet 
fordonsrörelser med bil bedöms öka samt 
ökad mänsklig aktivitet med ökat antal 
bostäder jämfört med nuläget, men 
samtidigt kommer hastigheten att sänkas 
för vägtrafiken. Den samlade 
bedömningen är därför att bullerpåverkan 
blir i viss mån förhöjd i natur- och 
grönområdena i och kring planområdet. 
Utbyggnaden koncentreras dock till ett 
redan bebyggt område som innefattar 60 
befintliga bostäder och vägar.   

(anpassad infrastruktur, tillgång 
till kollektivtrafiksystem,) 

Planen möjliggör initialt att bostäder 
anläggs i ett område som i nuläget har 
mindre god tillgång till kollektivtrafik och 
gång- och cykelstråk. En delfinansiering 
av en gång- och cykelväg från 
Säbyholmsområdet längs väg 902 till 
Tegelhagen tas upp i det 
exploateringsavtal som skrivs mellan 
kommunen och exploatören och beslutas i 
samband med antagandet av detaljplanen. 
Med anledning av detta bedöms områdets 
tillgång till gång- och cykeltrafik öka när 
gång- och cykelvägen är anlagd. 

Planen bidrar initialt inte till att uppfylla 
miljömålet ”God bebyggd miljö” ur 
aspekten anpassad infrastruktur och 
tillgång till kollektivtrafiksystem. På sikt 
är det sannolikt att turtätheten för bussar 
ökar när antalet boende i planområdet och 
övriga utvecklingsområden i närområdet 
ökar. Med anledning av att kommunen 
planerar att anlägga en gång- och cykelväg 
bedöms områdets tillgång till gång- och 
cykeltrafik öka när gång- och cykelvägen 
är anlagd. 

Ett rikt växt- och djurliv 
(bevarande av naturtyper och 
arter, grönstruktur och 
ekosystemtjänster, biologiskt 
kulturarv) 

Planen möjliggör att grönområden, 
bestående av mindre värdefull naturmark 
ianspråktas. Planen möjliggör också att 
befintliga upplagsytor delvis kan 
omvandlas till grönytor i anslutning till 
nya bostäder samt att naturmarken 
skyddas genom att dessa avsatts som 
naturmark samt att värdefulla träd 
skyddas genom marklov. 
 

Planförslagets ianspråktagande av 
grönytor bidrar inte till miljömålet ” Ett 
rikt växt- och djurliv”. Planen bedöms 
dock huvudsakligen bidra till 
måluppfyllelsen då den anpassats till de 
befintliga naturvärdena och innebär att 
dessa kan utvecklas och skyddas. 

(tillgång till tätortsnära natur) Planen möjliggör bebyggelse i anslutning 
till naturområden. 

Planen bidrar delvis till att uppfylla 
miljömålet ” Ett rikt växt- och djurliv” 
eftersom den bidrar till att fler människor 
kan bo nära naturen och uppleva denna. 

Folkhälsomål 
(inklusive bestämningsfaktorer) 

 

Delaktighet och inflytande i 
samhället (socialt och kulturellt 
deltagande) 

Planen möjliggör att befintliga lokaler kan 
användas för undervisning, omsorg 
(förskola), gemenskap (ex 
föreningsverksamhet) och produktion. 

Planen bidrar till måluppfyllelse för 
”Delaktighet och inflytande i samhället” 
då den möjliggör olika gemensamma 
lokaler som kan användas ex för 
föreningsverksamhet.  

Ekonomiska och sociala 
förutsättningar (boendemiljö) 

Planen innebär att tillgången till bostäder 
ökar och ger förutsättningar för en trygg 
boendemiljö. Planen bedöms även kunna 
ge förutsättningar för en viss ökad 

Planen bidrar till måluppfyllelse för 
”Ekonomiska och sociala förutsättningar”.  
 

 
[1] Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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 Planförslagets påverkan Måluppfyllelse 
Miljömål  
(inklusive bestämningsfaktorer) 

 

integration mellan olika grupper i 
samhället då området innefattar lite olika 
typer av boenden samt integrerar bostäder 
och arbetsplatser. 

Miljöer och produkter 
(exponering för luftföroreningar 
och buller) 

Planen möjliggör att bostäder anläggs i en 
hälsosam miljö där exponeringen av 
luftföroreningar och buller är låg. 

Planen bidrar till måluppfyllelse för 
”Miljöer och produkter”.  

Fysisk aktivitet (fysisk aktivitet) Planen möjliggör att fler människor kan bo 
med närhet till friluftsområden och vatten 
vilket möjliggör naturnära rekreation. . 

Planen bidrar till måluppfyllelse för 
”Fysisk aktivitet”.  
 

 
Som kan utläsas av tabell 8.1 ovan går planförslaget huvudsakligen i linje med miljömålen och 
målen för folkhälsans utveckling. Planförslaget överensstämmer dock inte helt med några av 
miljömålen. Detta beror på att ett nytt bostadsområde ofrånkomligen går hand i hand med ökad 
resursförbrukning, ökade utsläpp till luft och vatten samt en rumslig expansion som delvis tar 
naturmark i anspråk. Åtgärder för att begränsa de konsekvenser som planerad exploatering medför 
kommer att studeras vidare och detaljeras i den fortsatta processen.  
 
 
9 Uppföljning 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras 
för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 
eller programmet medför. 
 
Enligt Boverket kan det vara svårt att föreslå exakt hur uppföljning och övervakning ska ske 
redan när MKB:n tas fram och att en anpassning kan behöva ske under planens genomförande46.  
  
Lämpligen integreras uppföljningen av planen i befintliga uppföljnings- och 
övervakningsprogram. I samband med ev anmälan eller tillståndsprövning för vattenverksamhet 
kommer verksamhetsutövaren att förbindas till nya villkor eller skyddsåtgärder med avseende 
på t.ex. utsläpp till vatten.  
 
Uppföljning av planen kan även ske inom ramen för Upplands-Bro kommuns egna 
övervakningsprogram (t.ex. i samband med miljömålsuppföljning). 
 
Vissa av de åtgärder som anges för att förebygga eller begränsa miljökonsekvenser skrivs 
lämpligen in i de exploateringsavtal som skrivs mellan kommunen och exploatören så att denne 
förbinder sig till dessa. 
 
Efterlevnad av skyddsbestämmelser i plankartan för kulturmiljö och anpassningar/hänsyn till 
kulturmiljön enligt planbeskrivningen mm följs upp i bygglovsprövningen för att säkerställa 
miljöhänsyn.  
 
I fortsatt arbete med planen, detaljprojektering och eventuellt kommande tillståndsprocesser ska 
hänsyn tas till föreslagna åtgärder och utredningar i underlagsutredningar som MKB föreslår. Se 
respektive miljöaspekt för föreslaget fortsatt arbete och skyddsåtgärder. För att underlätta vidare 
arbete med miljöaspekter som tagits upp i denna MKB kan en särskild handling som omfattar 
rekommenderat fortsatt arbete och skyddsåtgärder tas fram och följa planen och projektet framåt 
i tiden.  
 

 
46 Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning. Boverket mars 2006.   
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1. Inledning 

När en plan eller program, vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska antas 
ska kommunen enligt 6 kap. 16 § Miljöbalken (MB) upprätta en särskild sammanställning. Den är en 
utvärdering av miljöbedömningen. 

Den särskilda sammanställningen ska redovisa hur miljöaspekter integrerats i detaljplanen, hur mil-
jökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd beaktats, skälen till varför detaljplanen an-
tagits i stället för de alternativ som varit föremål för överväganden i miljökonsekvensbeskrivningen 
samt de åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av detaljplanen medför. 

Ett syfte med den särskilda sammanställningen är att göra resultatet av bedömningsförfarandet tillgäng-
ligt för allmänheten och för dem som deltagit i processen. Kommunen ska informera berörda kommuner 
och myndigheter samt allmänheten om att planen har antagits samt göra den särskilda sammanställ-
ningen och planen tillgängliga för dem. 

2. Detaljplanens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att på ett varsamt sätt utveckla området till en levande bebyggelsemiljö med 
bostäder, verksamheter, kommersiella lokaler och lokaler för undervisning och omsorg. Målsättningen 
är att skapa en nod i kommunen och att i detta attraktiva, innehållsrika och mångsidiga område ta till 
vara och utveckla platsens kvaliteter. En fördjupad översiktsplan har tagits fram för landsbygden, FÖP 
Landsbygden 2016, antagen 2017. I denna föreslås Säbyholm som en av tre landsbygdskärnor i kom-
munen.  

Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro centrum och utgör den 
egentliga kärnan av det tidigare naturbruksgymnasiet, med Rösaringsvägen som huvudsaklig gräns i 
sydväst. Vidare ingår en mindre del i anslutning till Säbyholmsviken, där det finns gamla bryggor och 
rester av en stor brygganläggning samt badplats. Området omfattar cirka 28 hektar, varav 4 hektar av-
ser delen vid Säbyholmsviken. Från huvudområdet (skolområdet) är det cirka 300 – 500 meter till Mä-
laren och mellan en och två kilometer till Rösaringsåsens Natura 2000-område. 

Aktuellt område är i dagsläget ej planlagt. Ett planprogram för området har varit ute på samråd under 
hösten 2014. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-04 att godkänna programmet och ett planarbete 
påbörjades. Ett förslag till detaljplan för området var ute på samråd i januari 2019 och en granskning 
genomfördes i februari 2022. 
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3. Miljöbedömning 

Vid årsskiftet 2017/2018 kom nya bestämmelser i miljöbalken och i PBL avseende miljöbedömningar 
att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar upphörde att gälla och miljöbedömningsför-
ordningen (2017:966) trädde i kraft. Övergångsbestämmelserna innebär att för planläggning och andra 
ärenden enligt PBL ska de äldre lagbestämmelserna och förordningsföreskrifterna fortfarande gälla för 
mål och ärenden om planer som har påbörjats före 2018-01-01. Eftersom planprocessen för ändring av 
detaljplanen för Säbyholm inleddes före 2018 gäller de äldre lagbestämmelserna för denna plan. 

Enligt den tidigare Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet 
eller en kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande 
kan medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska mil-
jöbedömning utföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Miljöbedömningen av planen påbörjades 2015 då arbetet med en behovsbedömning genomfördes. 
Behovsbedömningen innehåller en bedömning av projektets miljöaspekter i enlighet med MKB-för-
ordningen, med slutsatsen att planförslaget medför en risk för betydande miljöpåverkan och att en 
miljöbedömning därför ska utföras. Behovsbedömningen innehåller också en avgränsning av innehål-
let i MKB. Upplands Bro kommun gjorde bedömningen att planens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och en MKB skulle därför upprättas för detaljplanen. Orsaken är bland annat 
att planförslaget innefattar mikrobryggeri och småbåtshamn.  

Det utfördes 2014 ett samråd om behovsbedömningen med Länsstyrelsen i samband med att planpro-
grammet samråddes. Länsstyrelsen delade kommunens uppfattning om att planen kan medföra bety-
dande miljöpåverkan och framhöll också att det i MKB:n skulle finnas en tydlig beskrivning av de 
kulturhistoriska värdena samt vilken påverkan och konsekvenser planen får för dessa. Frågor som rör 
markstabilitet skulle också redovisas i MKB. Vidare skulle även naturmiljön i strand- och vattenom-
rådet beskrivas i MKB:n, samt påverkan och konsekvenser på riksintresset Mälaren med stränder och 
öar och påverkan på den regionala grönstrukturen Görvälnkilen redovisas. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  

Enligt 6 kap. miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen så att 
en hållbar utveckling främjas. En MKB innefattar analys och bedömning av konsekvenser av en plane-
rad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. Arbetet 
med MKB:n ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att konflikter mellan olika intressen 
tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna miljöanpassade lösningar ökar. 

4. Hur miljöaspekterna har integrerats i detaljplanen 

Miljöaspekter har integrerats i hela planprocessen i behovsbedömning, undersökningar, utredningar och 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), där de viktigaste miljöfrågorna har identifierats och integrerats 
i detaljplanen. Integrering av miljöaspekter i planförslaget redovisas nedan. 
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Kulturmiljö och landskapsbild 

Planförslaget förhåller sig till områdets kulturhistoriska uttryck och karaktär på olika sätt i de olika 
delområdena. De olika valen har utgått från landskapets karaktär och det finns en medvetenhet och am-
bition att ta de kulturhistoriska värdenas potential med sig i den nya miljön. Planförslaget tar fasta på 
Länsstyrelsens yttrande om att en mindre komplettering av bebyggelsen på gärdet i områdets sydöstra 
del är att föredra med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde och riksintressets motivering. Här har 
bebyggelsens utbredning minskat avsevärt jämfört med det tidigare programförslaget. Planerad bebyg-
gelse begränsad till odlingsmarkens norra del. Sambandet mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms 
gård med sin odlingsmark och ekonomibyggnader bedöms vara upplevelsebart även efter en utbyggnad 
enligt förslaget. Ett gestaltningsprogram har upprättats för området för att säkerställa att områdets kul-
turhistoriska kvaliteter tillvaratas och utvecklas. Varsamhetsbestämmelser har införts i plankartan som 
anger att fasaders och takutformningens karaktärsdrag skall bibehållas och att samlingssalarnas karak-
tärsdrag ska bevaras. 

En princip i planförslaget vid utformning av bebyggelse har varit att när man kommer åkande på stora 
vägen österifrån ska nya hus inte synas vid stora kurvan. 

Rekreation 

På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde där badplats återskapas, två befintliga bryg-
gor restaureras samt att en större brygga byggs om. Genom bryggorna planeras området få tillgång till 
båtplatser för mindre båtar. Tillgängligheten till vatten och strandområde i samband med restaurering 
av brygga och badplats bedöms öka de rekreativa värdena. Tillgängligheten till rekreativa områden be-
döms öka, både för boende och allmänhet, i form av anlagda gångvägar till stranden och badplatsen 
samt att området blir mer inbjudande att ta sig till och stanna vid. Detaljplanens genomförande innebär 
att allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs. 

Vattenmiljö 

Planbestämmelser har införts för dagvattenhantering och ytor har avsatts för detta i planen. Det kommer 
att anläggas makadamfyllda och gräsklädda svackdiken längs med gator, för att föreslagen markanvänd-
ning ska ge tillräcklig fördröjning av dagvatten och för att kunna undvika ökade föroreningsmängder i 
dagvattnet. Strandskyddsdispens är nödvändig och avses sökas, men mark inom strandskyddat område 
säkras i detaljplanen som natur. 

Naturmiljö 

Huvuddelen av Säbyholms värdefulla naturmiljöer bedöms kunna bevaras vid fortsatt utveckling av 
området, dels genom att naturmarken planläggs som natur och park, dels genom att påvisa ytor med 
skyddad vegetation inne bland ny planerad bebyggelse. Värdefulla arters fortlevnad i området bedöms 
vara god, då större delen av de livsmiljöerna där arterna lever planeras att bevaras, främst i form av 
sparad naturmark och dungar med äldre träd. De flesta av träden med mistel växer i områden som plan-
eras sparas som natur eller skyddsvärd vegetation, och påverkas därmed inte. Med adekvat skötsel av 
naturmarkerna förbättras möjligheterna för arterna ytterligare. Genom att omvandla befintliga grus och 
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upplagsytor till tomtmark för småhus finns förutsättningar att skapa positiva konsekvenser genom till-
komst av nya grönytor i anslutning till husen. Planförslaget innebär också, jämfört med nuläge och nol-
lalternativ, en större ekonomisk möjlighet till bevarande och skötsel av trädgårdar och naturmiljöer, och 
ett större skydd av dessa genom att dessa avsatts som naturmark samt genom skyddsbestämmelser i 
plankartan. 

Buller 

Samtliga vägar inom planområdet, både befintliga och nya, planeras få ett utförande som gårdsgator i 
planförslaget. Fordon får därmed inte föras fram med högre hastighet än i gångfart och fordonsförare 
har väjningsplikt mot gående. Detta bedöms sänka bullernivåer i området längs med Rösaringsvägen 
per bil som passerar. Kortaste avståndet mellan planerade bostäder och närmaste trafikleden Rösarings-
vägen-Smidövägen (väg 902) kommer att vara cirka 70 meter. Med detta avstånd och en bedömd tra-
fikintensitet om cirka 1200 bilar/dygn samt en hastighetsbegränsning om 50 km/h bedöms bullernivån 
invid bostadshusen understiga riktlinjerna för buller. Även trafikrörelser inom området bedöms ge bul-
lernivåer intill bostadshusen som underskrider riktlinjerna för buller, främst med anledning av låg has-
tighet. 

Risker och störningar 

Bryggeri – Säkerhetsavståndet mellan gasoltanken för bryggeriet och planerad husfasad uppgår till 19 
meter, vilket är mer än det minsta tillåtna skyddsavståndet om 6 meter (gäller då volymen understiger 
10 m3), därmed innehålls tillräckligt skyddsavstånd. Plankartan har också, i enlighet med Länsstyrelsens 
önskemål, försetts med villkor att skyddsåtgärder måste vidtas innan bygglov får ges. Skyddsavståndet 
mellan tankfordonets anslutningspunkt och planerad husfasad är cirka 19 meter, vilket är lägre än de 
rekommenderade 25 meter. För att uppfylla erforderliga krav på skyddsavstånd i enlighet med allmänt 
råd uppförs en avskiljning mellan anslutningspunkt och nytt bostadshus, vilket medför att kravet på 
skyddsavstånd kan sänkas från 25 meter till 12,5 meter. I verkligheten uppgår avståndet till 19 meter 
vilket är positivt ur riskhänsyn. Planbestämmelser har införts för att säkerställa att kravet på avskiljning 
mellan anslutningspunkt och bostadshus uppfylls i de fall avståndet understiger 25 meter. 

Hästhållning – Avståndet mellan närmast planerade bostadshus och hästhållningen är cirka 200 meter, 
vilket bedöms innebära en låg risk för störningar för närboende. 

Tillgänglighet och hållbart resande 

Området för den föreslagna detaljplanen är idag bebyggt med en lägre exploateringsgrad än den explo-
ateringsgrad som planförslaget har, dvs. området kommer bli mer tätbebyggt och upplevas som en mer 
sammanhållen bebyggelse än idag. Tillgänglighet för cyklande och rörelsehindrade bedöms öka i sam-
band med planerad gatuombyggnad. 

Idag har Rösaringsvägen en maxhastighet om 30 km/h. Samtliga vägar inom planområdet, både befint-
liga och nya, planeras få ett utförande som gårdsgator i planförslaget. Fordon får därmed inte föras fram 
med högre hastighet än i gångfart och fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Detta bedöms öka 
både tillgängligheten för cyklande och rullstolsburna och tryggheten då trafiksäkerheten bör öka med 
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lägre hastighet. I området finns en förskola och förskolebarnen bedöms få en säkrare och tryggare miljö 
med anledning av vägarnas planerade utformning och lägre hastighetsbegränsning.  

5. Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter 
från miljöbedömningen har beaktats 

Miljökonsekvensbeskrivningen har funnits med som ett underlag vid alla beslut kring samråd, gransk-
ning och antagande av detaljplanen. Samtliga remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om 
samråd respektive granskning och var handlingarna fanns tillgängliga för granskning. MKB:ns inne-
håll har därmed varit tillgängligt och legat till grund för tagna beslut. 

I upprättad samrådsredogörelse daterad 2021-10-13 och granskningsutlåtande daterat 2022-05-13 fram-
går vilka ändringar som har gjorts efter varje skede och hur synpunkterna beaktats. En mer utförlig 
redogörelse av kommentarer till synpunkter på detaljplan och MKB och eventuella förändringar av plan-
förslaget framgår av samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet för detaljplanen.  

Samrådssynpunkter  

Detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning var utsänd för samråd 28 november 2018 – 
7 januari 2019. De yttranden som framgår av samrådsredogörelse daterad 2021-10-13 och som inkom-
mit under samrådstiden har främst gällt: 

• brist på lämplighetsbedömning av en bebyggelseutveckling i området 
• risk med hänsyn till gasoltank och gasoltransporter 
• geoteknik 
• förorenad mark 
• riksintresse för kulturmiljövård 
• kulturmiljövård 
• hantering av skyfall 
• miljökvalitetsnormer för vatten och dagvattenhantering 
• strandskydd 
• huvudmannaskap för allmän plats 
• prickad mark på plankartan 
• kollektivtrafik 

 
Nedan redovisas revideringar som utförts av planhandlingarna. 

Revidering av planhandlingar efter samrådet 

Inga stora förändringar har gjorts i planförslaget mellan samråd och granskningsskede. Planförslaget har 
dock kompletterats med planbestämmelser för att ytterligare precisera olika åtgärder och skydd som 
bedömts vara viktiga att förtydliga. Preciseringar har bland annat gjorts kring åtgärder för dagvatten-
hantering, skyddsavstånd till gasoltank, instängsling av gravfält under byggskedet, rivningsskydd för 
huvudbyggnad mm. En utökning av planområdet har gjorts och det omfattar nu även vägen från udden 
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till anslutningen vid Smidövägen. Detta har gjorts för att säkerställa att udden blir tillgänglig för allmän-
heten. 

Nedan redovisas de ändringar av planförslaget som utfördes efter samrådet med hänsyn till inkomna 
synpunkter. 

• Ställningstaganden kring strandskydd har förtydligats. Del av udden vid Säbyholmsviken före-
slås tas över av kommunen.  

• Motiveringen till enskilt huvudmannaskap och de ekonomiska konsekvenserna av detta har för-
tydligats.  

• Planbestämmelser har justerats/förtydligats och nya har införts. Dessa gäller bland annat riv-
ningsskydd, varsamhet vid byggtiden, förtydliganden av riskfrågor, och förtydliganden av upp-
delning av byggrätter för tillkommande fastigheter.  

• Trafiksituationen har förtydligats och placering av parkeringsplatser har justerats. Dragningen 
av vägar har justerats.  

• Området föreslås anslutas till kommunalt VA. 

Planhandlingar har justerats i enlighet med föreslagna ändringar av plankarta och planbeskrivning. I 
övrigt har redaktionella ändringar utförts.  

 Granskningssynpunkter  

Detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning var utsänd för granskning mellan 2022-01-
24 och 2022-02-21 

De yttranden som framgår av granskningsutlåtandet daterad 2022-05-13 och som inkommit under 
granskningstiden har främst gällt: 

• Dagvattenfrågor: 
• Markföroreningar 
• Riskfrågor: 
• Administrativa frågor 
• Strandskydd 
• Parkering vid udden: 
• Fastighetsbildning 
• Trafikfrågor 
• Parkering 
• Antal bostäder (förtydliganden av utnyttjandegrad) 
• Varsamhetsbestämmelser 
• Mindre justeringar: Markanvändning och byggrätter 
• Utformning av allmän plats (illustration av park) 
• Utformningsbestämmelser 
• Solceller 
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Revideringar av planhandlingar efter granskning 

Nedan redovisas de ändringar av planförslaget som utfördes efter granskningen med hänsyn till inkomna 
synpunkter. 

Yttrande från Länsstyrelsen: 
Kommunen behöver visa att marken avsedd för förskola är lämplig för sitt ändamål och i plankartan 
säkerställa att bostäder inte uppförs med risk för olyckor avseende avstånd till gasoltank och anslut-
ningspunkt för denna. 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Användning Skola, kontor. och småindustri ändras till Skola, kontor, verksamhet 

 

STÖRNINGSSKYDD 

m1 kompletteras med text om skola 

m2 flyttas från västra verksamhetsområdet till anslutande bostadsområden  

ny bestämmelse 

m3 samlokalisering av verksamhet och skola får inte medföra risk för hälsa och säkerhet. 

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Villkor för lov förs in 

a1         Bygglov får inte ges för bostäder innan åtgärder enligt m2 är uppfyllda 

a2         Bygglov får inte ges för bostäder innan markförorening har avhjälpts. 

a3         Bygglov får inte ges för förskola innan åtgärder gjorts för att säkerställa att det inte före-
ligger risk för översvämning av förskoletomten. 

 

Yttrande från Länsstyrelsen angående planens genomförbarhet: 
Planen bör därför säkerställa att de markingrepp som anges under g inte sker inom eller i anslutning 
till fornlämningarna. 

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

g Borttagen för allmänplats 

Plankartan är kompletterad med text som upplysning: 

Inom eller i anslutning till lagskyddad fornlämning kräver alla markåtgärder som omfattar grävning, 
plantering, övertäckning mm, prövning enligt 2 kap. kulturmiljölagen. 
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Yttrande från Länsstyrelsen angående planens genomförbarhet: 
Förtydliga att biotopskyddade träd inte påverkas av planens genomförande i lindallén mellan Smidö-
vägen och udden. 

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD 
Parkering tas bort från Udden. Vägen öppnas ej för allmän trafik. Parkering för badet löses på annan 
plats i samråd med kommunen 

Planhandlingar justeras i enlighet med föreslagna ändringar av plankarta och planbeskrivning. I övrigt 
har endast redaktionella ändringar utförts.  

Justeringar av plankartan utifrån granskningssynpunkter sammanfattas nedan. 

• Lantliv endast villor, parhus, radhus. Maxhöjd och maxstorlek och minsta byggnadsstorlek in-
förd 

• Bygatan endast villor, parhus, radhus. Maxhöjd och maxstorlek och minsta byggnadsstorlek 
införd 

• Lundenhus (tidigare Parkvillor) endast villor, parhus, radhus. Maxhöjd och maxstorlek införd, 
huset mellan Tuna och Skoga samt Haga och Boda har minskats till 1-våningshus 

• Nordligaste Trädgårdskvarter, endast villor, parhus, radhus. Maxhöjd och maxstorlek införd 
• Text om utnyttjandegrad ändrad (exploateringsgrad ersatt med byggnadsarea)  
• För de befintliga lokalerna är planbestämmelse ändrad från småindustri till verksamhet 
• P-platser på för lokalerna flyttad från NÖ sidan av vägen till SV sidan 
• Planbestämmelse för bussväg åtgärdad enligt synpunkt från SL 
• Utfartsförbud vid gamla huvudbyggnaden infört (genom att rita in Natur) 
• Cykelparkering vid hpl 
• Takkupor begränsade till 1/3 av taklängden 

- Bestämmelse om dagvatten infört 
- Placering gasoltank införd 
- Huvudbyggnad ska förläggas med långsida mot gata 
- Trapphus ska rymmas inom huvudbyggnadens volym 
- Ändrad p-norm 
- Placering förråd och gräns park/natur vid Skoga-Birka justerat 

• Vid 23° taklutning, ej tillåtet med inredd vind 
• Varsamhetskravet gäller även vägar och anordningar 
• Villkor för bygglov att åtgärder görs för gasol och föroreningar 

Utöver ovanstående har det skett enstaka redaktionella förändringar. 

6.  Skälen till att planen antas istället för andra alterna-
tiv som varit föremål för avväganden 

Planförslaget har justerats flera gånger under planprocessens gång vilket innebär att alternativa utform-
ningar av planområdet har utretts vilket redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Utformningen av 
området har ändrats utifrån Länsstyrelsens synpunkter, vad som framkommit i utredningar samt utifrån 
kommentarer på programsamrådet från bland andra Länsstyrelsen. 
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Sammanfattning av alternativa utformningar inom planområdet som tagits bort/justerats till nuvarande 
planförslag redovisas nedan. 

• Ett nytt hus mitt emot kyrkan (borttaget som anpassning till arkeologisk utredning) 
• Dagvattendammar på gärdet i områdets sydöstra del (ersatta med svackdiken) 
• Bebyggelse och en äppelpark i den sydöstra delen (borttagna som anpassning till kulturmiljön) 
• Två hus väster om skolans huvudbyggnad (borttagna) 
• Tre byggnader i norr (drogs tillbaka i förhållande till fornlämningsområdet) 
• Tre byggnader i söder (borttagna för att undvika negativ påverkan på riksintresse för kultur-

miljö) 
• Föreslagen nya byggnad mellan hus Haga och hus Boda, nordväst om vattentornet i planområ-

dets östra del (drogs tillbaka något) 
• En alternativ sträckning av Bygatan (omarbetad) 
• Vägen från udden till anslutningen vid Smidövägen var ej del av planförslaget (har tagits med 

för att säkerställa att udden blir tillgänglig för allmänheten) 

De alternativa utformningarna som listas ovan har valts bort som en del i arbetat att miljöanpassa plan-
förslaget för att bevara och stärka områdets befintliga värden. 

Sammanfattningsvis innebär det slutliga anpassade planförslaget en mindre påverkan än övriga utform-
ningsalternativ vad gäller aspekterna kulturmiljö, riksintresse, naturmiljö, rekreation, tillgänglighet och 
vattenmiljö. 

Sammantaget utgör detta skäl för antagande av detaljplanen istället för andra alternativ. 

7. Åtgärder för uppföljning och övervakning 

Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för 
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller pro-
grammet medför. I fortsatt arbete med detaljprojektering mm ska hänsyn tas till föreslagna åtgärder och 
utredningar i underlagsutredningar som MKB föreslår. För att underlätta vidare arbete med miljöa-
spekter som tagits upp i MKB kan en särskild handling som omfattar rekommenderat fortsatt arbete och 
skyddsåtgärder samt ansvar tas fram och följa projektet framåt i tiden.  

Nedan beskrivs beslutade åtgärder för planförslagets olika skeden. 

Avtal 

Åtgärder för att förebygga eller begränsa miljökonsekvenser har inarbetats i planhandlingarna och i vissa 
fall skrivits in i det exploateringsavtal som upprättats. 

En gång- och cykelväg ska byggas från Säbyholmsområdet längs väg 902, till Tegelhagen för att öka 
områdets tillgänglighet. En delfinansiering av denna gång- och cykelväg tas upp i det exploateringsavtal 
som skrivs mellan kommunen och exploatören och beslutas i samband med antagandet av detaljplanen. 
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I exploateringsavtalet regleras även bl a att exploatören ska ansöka om inrättande av erforderliga ge-
mensamhetsanläggningar så som VA-anläggningar fram till kommunal anslutningspunkt, kvartersgator, 
dagvattenanläggningar m.m.  

Bygglov 

Efterlevnad av planbestämmelser i plankartan med hänsyn till översvämningsskydd (lägsta grundlägg-
ningsnivå, markhöjder och förbud mot källare) och störningsskydd (utformning av bostadshus med 
hänsyn till trafikbuller, stomljud och vibrationer) följs upp i bygglovsprövningen för att säkerställa 
miljöhänsyn. Vid bygglovet följs även upp planbestämmelser om markens anordnande och vegetation 
som förbud att fälla träd inom planområdet, om de inte utgör fara för liv eller egendom.  

Marklov krävs för att avverka träd. Områdets träd spelar en mycket stor roll för naturvärdena på platsen 
och bör inte tas ned utan mycket goda skäl. Alléer omfattas av biotopskydd och får inte påverkas utan 
tillstånd från länsstyrelsen. Områdets övriga värdefulla träd omfattas av marklov och tillstånd för ev. 
trädfällning ska därmed sökas hos kommunen. På illustrationsplan och plankarta har träd med höga 
bevarandevärden lagts in. Planbestämmelser finns som anger att dessa träd inte får fällas om de inte är 
sjuka etc samt att ersättningsplantering ska ske av borttagna träd. I annat fall krävs dispens enligt art-
skyddsförordningen. 

Efterlevnad av skyddsbestämmelser i plankartan för kulturmiljö och anpassningar/hänsyn till kultur-
miljön enligt planbeskrivningen mm följs upp i bygglovsprövningen för att säkerställa miljöhänsyn.  

Byggskede 

Uppföljningen av planen integreras lämpligen också i befintliga uppföljnings- och övervakningspro-
gram. Både i byggskedet och i driftskedet kommer det att finnas krav ställda på kontroll och uppfölj-
ning som säkerställer att inga betydande olägenheter uppkommer.  

Lämpligen integreras uppföljningen av planen i befintliga uppföljnings- och övervakningsprogram.  

Kulturmiljö och landskapsbild 

Under byggskedet bör anläggningsarbeten, etableringsytor och upplagsytor anpassas så att de inte på-
verkar kända kulturvärden i området. För att säkerställa att gravfältet i planområdets norra del inte ska 
komma till skada finns krav i plankartan att stängsel ska finnas mot detta under byggtiden. Om okända 
fornlämningar påträffas under pågående markarbeten, måste arbetet omedelbart avbrytas och länssty-
relsen underrättas. 

I kulturmiljöutredningen anges att materialval och färgsättning bör anpassas till befintlig bebyggelse 
och omgivande landskap utan att bygga pastischer.  

I plankartan regleras utformning och utförande enligt följande: 

• Huvudbyggnad skall uppföras med sadeltak eller s.k. pyramidtak. Förskjutet sadeltak tillåts inte. 
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• Byggnader skall huvudsakligen utföras med fasader i träpanel och med tak av röda tegel- eller 
betongpannor. Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger i den rödbruna 
färgskalan.  

• Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger i den röd-svarta färgskalan. 
• Solenergianläggningar som är integrerade i tak eller följer takets form är tillåtet. 

Varsamhetsbestämmelser har införts i plankartan som anger att fasaders och takutformningens karak-
tärsdrag ska bibehållas och att samlingssalarnas karaktärsdrag ska bevaras. 

Vattenmiljö 

Under byggskedet behöver arbetet planeras för att minimera påverkan på recipienterna. 

Följande är viktigt att tänka på: 

• Länsvatten från schakter i mark får inte pumpas direkt till vattendragen, utan ska först ge-
nomgå någon typ av behandling för att avskilja slam. T.ex. kan det pumpas upp på angrän-
sande gräsbevuxna grönytor eller till anlagda dagvattendammar med tillräcklig uppehållstid 
för slamavskiljning.  

• Vid markbearbetning och ytliga schakter behöver arbetet planeras så att avrinnande regnvatten 
inte leds direkt till recipienterna, utan avleds över grönytor eller dagvattendammar. 

• Vid arbeten i vattenområde måste arbete planeras och skyddsåtgärder vidtas för att minimera 
grumling. 

I samband med eventuell anmälan eller tillståndsprövning för vattenverksamhet kommer verksamhets-
utövaren att förbindas till nya villkor eller skyddsåtgärder med avseende på t.ex. utsläpp till vatten. 

Utöver ovanstående åtgärder bör byggmaterial väljas som ger en liten föroreningsbelastning. Exempel-
vis bör koppar och zink mot fri atmosfär och nederbörd undvikas som byggmaterial utomhus. 

Naturmiljö 

Under byggskedet bör anläggningsarbeten, etableringsytor och upplagsytor anpassas så att de inte på-
verkar kända naturvärden i området. 

I samband med byggnation av nya bostäder, vägar anläggande av dagvattenanläggningar, belysnings-
stolpar mm kan större och tyngre anläggningsmaskiner behöva användas. Träd och framförallt dess 
rötter är känsliga för kompression av jord. Därför bör inte trädens rötter köras över av tyngre fordon 
och anläggningsmaskiner i samband med byggnation inom området.  

Trädens bark bör även skyddas och grenar bör skyddas från att brytas av genom avspärrningar kring 
träd och genom att linda in stammar med plank eller liknande anordningar. Även buskar bör skyddas 
på samma sätt genom avspärrning eller fysiskt skydd. 
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Markföroreningar 

Vid schakt inom området bör hänsyn tas till eventuella synliga spår eller lukt från eventuella förore-
ningar i jord från tidigare verksamheter inom området. Vid misstanke om markföroreningar, med av-
seende på tidigare verksamheter i området, bör jordprov tas som skickas på analys till laboratorium. 
För att förhindra spridning av föroreningar med dagvatten och/eller grundvatten bör förorenad jord 
schaktas bort och ersättas med rena massor. 

Buller 

Anläggande av vägar och byggande av bostäder kan medföra störningar i form av buller och vibrat-
ioner. Det gäller vid t.ex. grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m. Därutöver kan 
även transporter orsaka bullerstörningar. Byggarbetena och transporter under byggskedet kan även in-
nebära utsläpp till luft genom avgaser, damning med mera. Eftersom exploateringen av planområdet 
kommer att ske i etapper kan boende i de första etapperna komma att påverkas av senare utbyggnader. 
Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller ska innehållas. I det fortsatta arbetet och i samband med 
upphandling av entreprenad m.m. bör arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. med dokumenterat minsta 
miljöpåverkan, väljas. 

Risker och störningar 

I brandtekniskt utlåtande avseende gasoltank, utförd av Brandkonsulten AB, anges att avskiljning i lägst 
brandteknisk klass EI 60 ska utföras mellan anslutningspunkt och nytt bostadshus där avståndet under-
stiger 25 meter. Avskiljningen ska utföras med en minsta höjd om 2 meter och ska placeras högst 2 
meter från anslutningspunkten. Bredden ska vara minst 4 m med centrum vid cisternens anslutnings-
punkt. 

Rekreation 

I byggskedet kommer området i vissa delar att få begränsad tillgänglighet, vilket i viss mån kan för-
svåra passage till närliggande områden. Utbyggnaden inom planområdet kommer att ske i etapper och 
byggområdet bör planeras så att passager genom området i så stor utsträckning som möjligt är möjliga 
genom hela byggskedet. 

För att de föreslagna åtgärder som identifierats under respektive miljöaspekt ska ”följa med” från plan-
skedet till projekteringsskedet och vidare till byggskedet/entreprenader föreslås att ett miljö/hållbar-
hetsprogram upprättas för projektet. I miljö/hållbarhetsprogrammet sammanställs miljö/hållbarhets-
målen och kraven för projektet inom exempelvis vattenmiljö, naturmiljö och liknande aspekter samt 
konkreta åtgärder. Medverkande projektörer och entreprenörer tar sedan fram egna miljö/hållbarhets-
planer. Mål enligt miljö/hållbarhetsprogrammet följs sedan upp av miljöansvariga vid möten, ronder 
och miljörevisioner.  

Uppföljning av planen kan även ske inom ramen för Upplands-Bro kommuns egna övervakningspro-
gram (t.ex. i samband med miljömålsuppföljning). 
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Driftskede 

När byggskedet senare övergår i driftskede är det samfällighetsföreningens ansvar att underhålla an-
läggningar inom kvartersmarken för bostäder inom planområdet. Detta gäller t ex dagvattenanlägg-
ningar, som svackdiken, som behöver skötas enligt en fastställd drift- och underhållsinstruktion. 

Kulturmiljö och landskapsbild 

Ett gestaltningsprogram har upprättats för området för att säkerställa att områdets kulturhistoriska kva-
liteter tillvaratas och utvecklas.  

Naturmiljö 

För att säkerställa att områdets höga naturvärden finns kvar även i fortsättningen kommer en enkel och 
tydlig skötselplan tas fram för området. Främst är det områdets brynmiljöer med ek och tall som fortsatt 
behöver skötas genom röjning och gallring av yngre träd. Viktigt är även att naturmarken inte ”städas” 
på död ved. 

På udden planeras restaurering av badstrand och bryggor, vilket kommer innebära att det blir fler män-
niskor som besöker udden än idag. För att minska störning på flora och fauna vore det bra om besökare 
kunde kanaliseras genom att tydliga stigar leder till bryggorna. Övriga rekreationsytor så som uppehåll-
sytor bredvid bryggorna och ev. liten sandstrand kan gärna läggas samlat intill bryggorna för att mini-
mera störning. Ingen biltrafik eller parkering bör förläggas till udden. 

Vattenmiljö 

I Markeras kompletterande dagvattenutredning från 2022 står skrivet att för att reducera förorenings-
transporterna bedöms kompletterande reningsstråk behövas utöver rening på tomtmark. Stråk för dag-
vattenhantering har markerats på plankartan. 

Buller 

Buller från frånluftsvärmepumpen vid mikrobryggeriet bör minskas genom avskärmning eller liknande 
för att minska risken för störning.  

För att se till att hastighetsgränser inom området verkligen hålls och att ljudnivån från trafik hålls nere 
kan farthinder vara lämpliga för att hålla nere hastigheten inom området. 

Tillgänglighet 

För att minska bilberoendet är en utökad bussturtäthet till och från området önskvärd. 

Drift och underhåll av vägar för gång och cykling, är viktigt för att bibehålla både tillgänglighet och 
trygghet. Belysningen inom området är också viktig för att bland annat minska risken för trafikolyckor. 
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Daterad 2022-05-06 
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