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Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan 
för Bro, FÖP Bro 2040 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets yttrande om förslag till 

fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040.  

Sammanfattning 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 2020 § 68 sänds förslag på 

fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040, ut på utställning i enlighet med 

PBL SFS 2010:900. Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros 

gällande översiktsplan. 

Utbildningskontoret yttrar sig över hur FÖP Bro 2040 kan påverka 

Utbildningskontorets verksamhetsområde, se nedan. 

Beslutsunderlag 

 Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 20 juli 2020 

Ärendet 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 2020 § 68 sänds förslag på 

fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040, ut på utställning i enlighet med 

PBL SFS 2010:900. Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros 

gällande översiktsplan. 

Utbildningskontoret yttrar sig över hur FÖP Bro 2040 kan påverka 

Utbildningskontorets verksamhetsområde, se nedan. 

Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande 

översiktsplan och innehåller förslag till fördjupad översiktsplan, 

hållbarhetskonsekvensbeskrivning samt planeringsförutsättningar. 

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret yttrar sig över förslag på fördjupad översiktsplan för 

Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040, i nedanstående text kallad FÖP. Ett 

övergripande intryck är att FÖP är tydlig och lätt att förstå, vilket är viktigt för 

att göra förslaget tillgängligt för kommuninvånare och remissinstanserna.   
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-07-20 UN 20/0222 

 
 

 

Utbildningskontoret ser positivt på att det på flera ställen i FÖP lyfts kring 

tryggheten för de boende i Bro, vilket är en särskilt viktig aspekt för 

kommunens barn och unga. Det noteras dock av Utbildningskontoret att 

förutsättningarna för barn och barns behov inte belyses på samma sätt som för 

FÖP Kungsängen (enligt Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2020 § 67), 

vilket framgår på s.3 i både FÖP för Kungsängen och Bro.   

I FÖP lyfts att Broskolans lokaler ska användas till andra verksamheter än 

skolverksamhet (s. 10). Utbildningskontoret ser positivt på att det då i FÖP 

framgår att en ny skola planeras för att byggas vid nuvarande Finnstarondellen 

i Bro (s. 16). I FÖP betonas på vikten av grönska vid skolor och förskolor (s. 

13). Det stämmer väl överens med Utbildningskontorets intressen. 

Utbildningskontoret bedömer även att det är viktigt att det i FÖP:en betonas att 

Bro IP ska utvecklas som mötesplats för unga (s. 17).  

I övrigt anser Utbildningskontoret att det är viktigt att Utbildningsnämndens 

behov av utökade verksamheter tas till vara i takt med ökat bostadsbyggande. 

Behovet av fler förskoleplatser och grundskoleplatser måste beaktas. Vid ny- 

och ombyggnationer bör lämpliga trafiklösningar i anslutning till förskolor och 

skolor särskilt prioriteras. 

Barnperspektiv 

En trygg och välfungerande närmiljö är en förutsättning för att barn och unga 

ska utvecklas och må bra.   

 

 

Kaj Söder  

Utbildningschef  

  

 

 

 

Bilagor 

1. Missiv inför samråd den 9 juni 2020 

2. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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 MISSIV 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum  Vår beteckning 

 9 juni 2020  KS 18/0015 
 

  Till berörda remissinstanser, 
sakägare och andra intresserade 

 
 

 

       Utställningslokaler: 
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.  
- Kungsängens bibliotek, Kulturhuset, Furuhällsplan 1, 
Kungsängen.  
- Biblioteket i Brohuset, Bro Centrum 1, Bro. 

Materialet finns även på kommunens webbplats  
www.upplands-bro.se/tatort. 

Handlingar: 
- Missiv (denna handling). 
- Remiss- och sändlista. 
- Samrådsbeslut KS 2020-05-27 § 68. 
- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040. 
- Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – Fördjupade översiktsplaner för 
Bro och Kungsängen. 
- Planeringsförutsättningar – Fördjupade översiktsplaner för Bro och 
Kungsängen. 

 

   
  

 

Samråd  
av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i  
Upplands-Bro kommun, FÖP Bro 2040 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för Bro i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 68 § sänds 
planförslaget, FÖP Bro 2040, ut för samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900. 
Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 
2010. Varmt välkommen att delta! 

FÖP Bro har särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. FÖP:en 
zoomar in på tätorterna och ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska 
utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för att 
klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar. Vi 
tittar särskilt på hur Bro torg kan fortsätta utvecklas som en trygg och levande plats, 
hur stationsområdet kan utvecklas och hur vi kan göra kommunen lättare och roligare 
för barn att orientera sig i. 

Till planförslaget hör en sammanfattning av planeringsförutsättningar för Bro och 
Kungsängen. Med planförslaget följer också en hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
som utgör en miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt 
bestämmelserna i Miljöbalken.  

Vi vill veta vad du tycker! Vi vill nu fortsätta dialogen med boende och verkande i 
Upplands-Bro kommun, myndigheter och grannkommuner med flera. Planförslaget 
innehåller både övergripande strategier och konkreta förslag som vi gärna vill veta era 
tankar om.  

Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i 
samrådsredogörelsen ska de lämnas skriftligt. Skicka dina synpunkter till  
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller 
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Bro KS 
18/0015”. Det går också bra att ringa oss för ett samtal. Vi behöver era synpunkter 
senast den 25 september 2020.  

Samrådstiden är 9 juni – 25 september 2020. Förslaget finns att se på biblioteken i 
Bro och Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum.  Materialet finns 
även på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/tatort.  

Frågor i ärendet besvaras av Susanna Evert, översiktsplanerare på 
Samhällsbyggnadskontoret.  

Samhällsbyggnadskontoret 08-581 690 00 
kommunstyrelsen@upplands-bro.se 
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2020-06-09   

 
 

 

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  

Samhällsbyggnadskontoret behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så 
som namn, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan 
behandling är för att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.  

Om du är markägare har vi fått dina uppgifter från Fastighetsregistret. De uppgifter du 
själv lämnar i till exempel yttranden registreras för administration och uppföljning. Vi 
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse eller 
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är 
personuppgiftsbiträden, till exempel plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: 
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen.  
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FÖP BRO 2040 
samrådshandling 2020-06-09

www.upplands-bro.se/tatort



38 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - UN 20/0222-3 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Fördjupad översiktsplan för Bro, samrådsförslag 20200609

mars 8, 2020

 
1:80 000

o

0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 [km]

 Översiktsplan och grönplan

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

J

J

J

J

Lejondals-
sjön

Örnässjön

Lillsjön

Håbo-Tibble kyrkby

Tjusta

Säbyholm

Killingestråket

E18

Bro

Kungsängen

J

Grön koppling

Regionalt svagt grönt 
samband

Regional grönkil, värde-
kärna rekreation

Totalförsvarets in�uens-
område

Tätortsavgränsning

Landsbygdskärna, 
bebyggelse och service

Järnväg - stråk och 
station
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Sammanfattning - Fördjupad översiktsplan för Bro

Upplands-Bro kommun arbetar med hållbar sam-
hällsutveckling och helhetssyn. Social, ekonomisk 
och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga  
arbetet och samhällsbygget.
Agenda 2030 och de globala målen är våra gemen-
samma, liksom de mål och utmaningar som finns i 
Stockholms- och Uppsalaregionen. 
FÖP Bro involverar därför även de fyra  
huvudmålen och fem av de sex största utmaningar 
som identifierats i den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholm, RUFS 2050. Och vi möter dem utifrån Bros  
specifika förutsättningar.
 
Kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling:

Varför gör vi det såhär?
 
Våra utmaningar och mål är gemensamma!

Sammanfattning      2

Illustrationskarta - utvecklingsinriktning  3

Hur översiktsplanerar vi?          4

Bro år 2040     6

Strategikarta - Bro 2040           7

Torget i Bro         8

Strategikarta - torg           9

Bros stationsområde    11

Strategikarta - station   11

Bebyggelseutveckling          13

Målpunkter, näringsliv och service  17

Infrastruktur    18

Strategikarta - infrastruktur   19

Hållbarhetskonsekvenser   21

Genomförande    22

Strategikarta - genomförande  23
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Utvecklingsinriktning Upplands-Bro tätorter 2040:

Vad vill vi uppnå? 
Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som 
ger plats!

2 Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09.
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Görvälnkilen
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sjön

Mälaren

Örnässjön

J

Strategisk utveckling järnväg 
och bussterminal

Rekreation, natur- och kultur-
miljö och areella näringar

Eko- sociodukt, förslag

Tätortsavgränsning

Järnväg - stråk och 
station

Torg, service och handel, befintlig 
och förslag

Målpunkt Mälaren

Målpunkt friluftsliv

Strategiska vägkopplingar, 
befintliga och förslag

Idrottsplats och aktivitetscentrum

Förslag kretsloppscentral 

Förslag trafikplats, tillbyggd eller ny halv.

Strategiska kopplingar gång- och cykel

Strategiska kopplingar båttrafik

Strategiska blågröna stråk = rekreativa 
grönytor och dagvattenhantering

Hur gör vi det?

Vi skapar en tätare och trevligare småstadskärna 
Vi förtätar med bebyggelse av småstadstyp i centrala 
Bro och stärker torg och gaturum med gestaltning. 

Vi ger plats åt vattnet
Vi stärker kopplingen till Mälaren och Lejondalssjön 
och gör plats för dagvattenhantering med rekreativ 
kvalitet.

Vi bygger på naturen och landskapets villkor
Vi uppmuntrar till bebyggelse som harmonierar med 
kulturlandskapet och bidrar positivt till både grön och 
blå infrastruktur och ekosystemtjänster i kommunen.

När vi förtätar förbättrar vi samtidigt
När vi förtätar tar vi tillfället i akt att höja kvaliteten  
på både bebyggelsestruktur, mötesplatser och grön-
områden.

Vi utvecklar stationsmiljön
Vi lägger grunden för en stationsmiljö som är anpas-
sad efter resenärernas behov.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09. 3

Utvecklingsinriktning
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Hur översiktsplanerar vi för Bros framtid?
Kort beskrivning av uppdraget
Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen sam-
hällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördju-
pad översiktsplan för Bro. I uppdraget ingår att sär-
skilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett  
förändrat klimat och trafikens brister och behov. 
FÖP Bro ska förtydliga förutsättningarna och 
inriktningen på den fysiska utvecklingen i  
Bro på lång sikt. Planen ska se till helhet och sam-
manhang och underlätta för kommande processer så 
som detaljplanering, bygglovsfrågor och annan till-
ståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar 
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal 
ekonomi. 

Planens relation till ÖP 2010 och FÖP 2016
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en änd-
ring av gällande översiktsplan. Upplands-Bro har 
en kommunövergripande översiktsplan som heter  
ÖP 2010. Den antogs av kommunfullmäktige i  

december 2011 och aktualitetsförklarades i mars 2018.   
I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden 
kallad FÖP 2016. FÖP Bro är en geografisk fördjup-
ning och blir alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010. 
FÖP Bro innehåller ett antal nya planeringsinriktning-
ar. Dessa föreslås ersätta befintliga planeringsinrikt-
ningar i kapitel 10 i ÖP 2010, ”Bro”. I övrigt fortsätter 
alla planeringsinriktningar i ÖP 2010 och FÖP 2016 
att gälla som vanligt.

Avgränsning - tid och innehåll
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. 

Relation till pågående planprojekt
De detaljplaneuppdrag som är beslutade värderas inte 
av samrådsförslaget utan hanteras som givna förut-
sättningar. Pågående planuppdrag presenteras i samt-

liga strategikartor med ett eget lager. I två fall föreslår 
FÖP Bro att ändra tätortsavgränsningen på grund av 
pågående detaljplanearbeten.
I kapitlet om genomförande föreslås hur kommunen 
bör prioritera i sin utbyggnad. Där kan finnas motstri-
diga tankar jämfört med den beslutade detaljplane-
prioritering som gäller i dagsläget. FÖP Bro ska dock 
se till en långsiktigt hållbar utveckling på en övergri-
pande nivå. 
Relation till pågående förstudier
För Bro stationsområde pågår en mer detaljerad förstu-
die med olika scenarier för bussterminal, infartsparke-
ring och olika kopplingar och stråk som till exempel 
det mellan stationen och Bro centrum. Arbetet sker i 
samverkan med Trafikförvaltningen och Trafikverket. 
Studien slutredovisas hösten 2020.

Relation till andra styrdokument
Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet 
och service. Social, ekonomisk och miljömässig håll-

 Definitioner av de fyra teman som genomsyrat arbetet med planförslaget:

Social hållbarhet:
Vi utgår från att en socialt hållbar utveckling innebär 
att samhällets resurser fördelas på sätt som skapar 
möjlighet för fler att förverkliga sina liv genom utbild-
ning, arbete och boende med tillgång till önskade 
kvaliteter. Det betyder också att den sociala samman-
hållningen och samhörigheten med samhället stärks 
genom att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. 
Och det innebär att människors behov och trygghet 
säkerställs.1

1 Definitionen är lånad av Stockholms Stad (2015), Skillnadernas Stockholm –  
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.

Barnperspektivet:
Vi utgår från Barnkonventionen och att:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör 
barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den  
respekterad. 

Ett förändrat klimat:
Vi utgår från Klimatlagen och regeringens klimatmål 
som syftar till att skapa ett hållbart samhälle som är 
anpassat till ett förändrat klimat och är fritt från ut-
släpp och farliga gifter med hänsyn till både männ-
iskor, djur och natur. 

Trafikens brister och behov:
Vi utgår från den Regionala utvecklingsplanens mål 
om att kollektivtrafikens andel av de motoriserade re-
sorna ska öka och att skapa ett mer transporteffektivt 
samhälle.

4 Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09.
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Varför är FÖP Bro så kort?
Med ett kortfattat dokument vill vi bidra till en  
tydligare styrning av den fysiska planeringen, och  
fokusera på de frågor som är viktiga att samråda med alla 
inblandade. Det ska vara lätt att se vad kommunen vill.
De förutsättningar som ligger till grund för  plan- 
förslagets avvägningar och hänsynstaganden är  
samlade i flera olika dokument som följer med som 
underlag:
 1. Planeringsförutsättningar:
Består av tematiska kartbilder över kommunen med 
gällande riksintressen, natur- och kulturvärden med 
mera samlat. Här finns också beskrivningar av avväg-
ningar och hänsyn samt tydliggörande av skillnader 
mellan ÖP 2010 och FÖP Bro 2040.
 2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive miljö-
konskvensbeskrivning.

 3. Förstudie för Bro centrum.

 4. Förstudie för området ”Öster om Kockbacka”.

 5. Kulturmiljöinventering för Bro.

 6. Trafiknätsanalys för Bro.

 7. PM för genomförd ekosystemtjänstekartläggning 
inklusive övergripande naturvärdesinventering.

 8. PM för statistik och analyser för social hållbarhet. 

 9. PM för genomförda täthets- och nåbarhetsanalyser 
(ur barnperspektiv bland annat). 

Här hittar du planeringsförutsättningarna:
www.upplands-bro.se/tatort

barhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhälls-
bygget. De strategi- och styrsystem som finns inom 
kommunen har beaktats i planförslaget.
Planområde och tätortsavgränsning
I ÖP 2010 redovisas tätortsavgränsningen för  
tätortsutvecklingen av Bro. I FÖP 2016 justerades 
den något. Och nu sker detaljplanering för bostäder 
i två områden utanför tätorten. Därför justerar vi tät-
ortsavgränsningen i enlighet med detta.
Precis som tidigare gäller detaljplanekrav inom  
tätortsavgränsningen, och all nybyggnad ska ske i 
överensstämmelse med gällande planer eller föregås 
av detaljplaneprövning.

Ändringar i tätortsavgränsning FÖP Bro:
Minskad yta vid i ÖP 2010 utpekat utvecklingsområ-
de nr 3 ”Kvista”. Prioriteras i stället för att utvecklas  
som befintlig areell näring inom landsbygden.
Utvidgad yta vid Kockbacka trafikplats samt pågå-
ende planuppdrag ”Klockaren” och ”Härnevi hage”.

      Förslag FÖP Bro.   Nytt förslag jämfört  
    med gällande FÖP  
    2016 beige fält).

Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och  
Mälardalsregionen, och många frågor och utmaning-
ar är gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, in-
frastruktur och grönstruktur med andra kommuner, 
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna 
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställ-
ning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt. 
Allmänna och statliga intressen
Planförslaget som helhet består av tre delar:
plandokument, hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
och planeringsförutsättningar. 
I planeringsförutsättningarna redogör kommunen för 
hur FÖP Bro förhåller sig till riksintressen med mera 
och resultatet av avvägningarna visas i plandokumentet. 
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag 
att på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och 
statliga ställningstaganden om exempelvis skydds-
värda områden. När staten pekar ut geografiska områ-
den som är av nationell betydelse för olika samhälls-
intressen, kallas dessa för riksintressen.

Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver 
samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen. 
En sammanställning av de mellankommunala intres-
sen som är aktuella för FÖP Bro redovisas i plane-
ringsförutsättningarna på sidan sju. I de utvecklings-
strategier och den mark- och vattenanvändning som 
FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan dessa 
olika intressen. Detta gäller till exempel fyrspårsre-
servat längs Mälarbanan, värnandet av den regionala 
grönkilen och utvecklingen av Högbytorpsområdet. 
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Bro år 2040 - en småstad nära storstaden
väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd. 
Bro centrum har en i grunden tilltalande gestaltning 
med småstadskänsla, och det finns kvar flera vackra 
gamla byggnader med högt kulturmiljövärde i cen-
trala lägen. 
Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning 
av olika stilar, och delar av miljonprogramsområdena 
har renoverats och upprustats för att bli trevligare och 
mer varierat med olika höjder och färger. Samhället 
har också en stark närvaro i form av skolor och för-
skolor, bibliotek och simhall som ligger i centrum.

Bro år 2040
Bro utvecklas i riktning mot småstad
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens små-
skalighet, arkitektur och närhet till natur och lands-
bygd med ett gott pendlarläge till Stockholm. Dessa 
kvaliteter kan vi bygga vidare på! Det finns bibliotek, 
simhall med äventyrsdel, centrum med mataffär och 
ett mindre butiksutbud, tätortsnära skogsområden och 
idrottsplatser, Sätrabäcken och Brobäcken, närhet till 
naturområden, Mälaren och Lejondalssjön med rekre-
ationsmöjligheter. Bro behöver förstärkning, inte en 
total omdaning, för att bli en tryggare, roligare och 
mer attraktiv plats att bo på. Genom att förtäta med 
småstadskaraktär, höja kvaliteten på mötesplatserna 
och öka tillgängligheten till ortens målpunkter ska Bro 
bli tätare, trivsammare och uppnå sin fulla potential.

Gamla och nya Bro kopplas ihop
I Bro har man inlett två stora utbyggnadsprojekt sö-
der om järnvägen, Trädgårdsstaden och Tegelhagen, 
med utrymme för över 2500 bostäder. Det kommer att 
innebära att en helt ny del av Bro växer fram på andra 
sidan järnvägen under de kommande tio till femton 
åren. En av den här planens viktigaste uppgifter blir 

Ortens historia och karaktär
Bro är kommunens näst största tätort med omkring  
9 700 invånare (2018). I tätorten finns pendeltågsta-
tion och ett relativt brett serviceutbud. Pendeltåget 
löper genom orten och går i halvtimmestrafik mot 
Stockholm och Bålsta.

Från kyrkan mitt i byn till ett pendlarsamhälle 
Tätorten Bro har, som namnet antyder, sitt ursprung 
kring Bro kyrka och Brogård. Bro kyrka uppfördes 
under 1100-talet och vid den tiden var Upplands-Bro 
en strategisk centralbygd mellan Birka, Sigtuna och 
Uppsala.

Under 1900-talets första hälft växte Bro fram i mak-
ligt tempo. Tillskotten var småskaliga och inordnades 
i landskapet allt eftersom. Vid nittonhundratalets mitt 
påbörjades en kraftigare tillväxt som kulminerade un-
der sextio- och sjuttiotalet för att sedan avta. År 2001 
öppnades den nya pendeltågsträckan Kungsängen – 
Bålsta med ny pendeltågstation i Bro. Detta kan ses 
som startskottet till en ny period av bebyggelseut-
veckling i Bro.

En blandning mellan småstad och förort
Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens plane-
ringsideal, med en tydlig uppdelning mellan arbets-
områden, bostadsområden och centrum. Den mesta 
bostadsbebyggelsen av bostadsområden som ligger 
separerade från varandra. Gator och parkeringar är 
mycket generöst tilltagna och berättar om bilsamhäl-
lets framväxt. Bebyggelsen är genomgående låg och 
gles. Det finns gott om öppna ytor även om en kvalita-
tivt sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Bro 
har samtidigt drag av småstad. 
Orten är lätt åtkomlig via järnvägsstationen och E18 
med två trafikplatser, samtidigt som landsbygden är 

att peka på vikten av att skapa rörelse mellan de be-
fintliga och de nybyggda delarna av Bro. 

Den lokala stoltheten och sammanhållningen stärks
När samhället genom kommunen satsar ännu mer på 
att förvalta och utveckla de miljöer vi har rådighet 
över och samverkar med andra lokala aktörer, visar 
vi i handling att Bro är en viktig plats.  Därför ska vi 
förbättra tätortsnära natur- och rekreationsområden i 
samband med att vi förtätar med ny bebyggelse, göra 
det lättare att röra sig mellan olika områden för både 
bilar, cyklar och fotgängare, och utveckla och öka till-
gängligheten till särskilda målpunkter. I Bro 2040 har 
vi genom fysisk planering ytterligare stärkt de funk-
tioner som gör att man känner sig stolt över sin ort:  ett 
levande centrum, väl omhändertagna offentliga plat-
ser, konst, kultur, välskötta mötesplatser, vacker natur 
och kunskap om kulturhistorien.

Vi står fast vid att grönkilen värnas och utvecklas 
Söder om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen, som 
är av både regional och lokal betydelse, parallellt med 
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en 
tydlig gräns mellan Bro och Kungsängen. Vikten av 
att bevara centrala grönstråk både för klimatets, den 
biologiska mångfaldens och djurlivets skull, liksom 
för dess frilufts- och rekreationskvaliteter är stor. Vi 
står fast vid ställningstagandet att grönkilen bör vär-
nas och dess värden och funktioner utvecklas. 
När tätorterna växer på ett hållbart sätt bör detta inte 
ske på bekostnad av grönkilen och de kvaliteter som 
bidrar till att göra Upplands-Bro till en attraktiv kom-
mun att bo och leva i. För att främja friluftslivet och 
möjligheterna till tätortsnära rekreation och förbättra 
det svaga gröna sambandet inom Grövälnkilen före-
slås en eko- sociodukt över E18.
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Bro torg
Torget är tätortens hjärta
Bro torg ska utvecklas som en levande mötesplats i 
kommunen. Det ska vara en plats som skapar liv och 
rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och 
tillgång till efterfrågad service. En trivsam torgmiljö 
ökar attraktiviteten hos orten i stort, och kan bidra till 
att människor söker sig till kommunen för att bo och 
arbeta.

Bro torg - ett centrum för människor snarare än 
handel
Bro torg är idag ett utomhustorg med en varierad och 
tilltalande småstadsstruktur. På torget finns ett mindre 
antal affärer och restauranger, och i direkt anslutning 
ligger också Brohuset med bibliotek och simhall. 
Torget ligger cirka en kilometer från stationen, var-
för man inte får de kommersiella fördelar som riktigt 
stationsnära centrumnoder får. Däremot ligger det i 
det geografiska centrumet av tätorten med närhet till 

många bostadsområden av olika karaktär och täthet. 
Det gör Bro torg till en potentiell mötesplats för männ-
iskor med olika bakgrund och förutsättningar, vilket är 
en tillgång både för torget och kommunen som helhet. 

Utmaningar:
• Hård konkurrensen från främst externa handels-

platser i närliggande områden begränsar möjlig-
heten att utveckla handeln i Bro centrum.

• Det finns behov av att stärka tryggheten i centrum 
och önskemål från invånarna om att utbudet ska öka. 

Det här ska vi göra:
Stärka underlaget för service och restauranger 
genom att förtäta centralt
En förtätning med bostäder i centrum längs med  
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle både ge 
ett ökat underlag för service, och vara en möjlighet att 
stärka attraktiviteten och småstadskänslan med rätt typ 
av bebyggelse. 

Utveckla Bro torg som mötesplats för alla som 
bor i Bro
Bro torg som kommersiellt centrum konkurrerar med 
externa handelsplatser i Skällsta, Brunna, Järfälla och 
Bålsta, liksom med e-handeln. Det är viktigt att Bro 
torg upprätthåller samhällsfunktioner och service för 
att  tillgången till detta ska vara jämlik, och för att sig-
nalera att Bro är en viktig plats. 
Med rätt insatser kan torget fortsätta att erbjuda när-
service och viss lokal handel, men det finns inte till-
räckligt befolkningsunderlag för ett kraftigt ökat 
handelsutbud. Däremot är Bro torg viktigt för ortens 
identitet och som gemensam samlingspunkt för männ-
iskor från olika delar av Bro. Torget ska vara en plats 
som är tillgänglig för alla, kvinnor och män, unga och 
gamla från alla delar av Bro.
För att torget ska bli en tryggare och mer attraktiv mö-
tesplats behöver vi höja kvaliteten på utemiljön på ett 
sätt som stärker småstadskänslan och ger intrycket av 

Inspirationsbilder - stimulerande rum och lekmiljöer, möblering i utemiljö, fasadliv med balkonger och bostadshus med lokaler i markplan i torgmiljö  Bildkälla okänd.
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Bro torg
en väl omhändertagen offentlig plats. Nya byggnader 
och gestaltning av stråk, hållplatser och parkeringar 
kan skapa tydliga och trivsamma entréer till torgom-
rådet och göra att sträckan till stationen känns kortare. 
Torget skulle också vinna på om fler kommunala verk-
samheter lokaliserades dit, för att ytterligare stärka 
samhällets närvaro i centrala Bro. 

I Förstudien för Bro centrum som följer med som un-
derlag till FÖP Bro finns analyser av behov och möjliga 
volymskisser redovisade i scenariot ”Förtätning med 
småstadskänsla”.

Karta Bro torg:
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 PLANERINGSINRIKTNINGAR
• Utveckla Bro torg genom att förtäta och ge-

stalta den offentliga miljön på ett sätt som 
stärker området som mötesplats och dess 
koppling till stationen.

• Skapa utrymme för fler arbetsplatser i cen-
trala Bro, för ett levande näringsliv och torg-
område.

• Förtäta centrala Bro med genomtänkta bo-
endeformer av hög kvalitet som stärker små-
stadskänslan.

Satsa på genomtänkta boendeformer av hög kvalitet
Bro centrum är trots sitt stationsnära läge ingen själv-
klar magnet för inflyttande befolkning. För att en för-
tätning med lägenheter ska bli lyckad krävs väl ge-
staltade bostäder som erbjuder något mer än bara ett 
boende. Det handlar om att bygga attraktiva bostäder 
för målgrupper som har råd att efterfråga dem. I Bro 
dominerar hyresrätten som upplåtelseform, varför fler 
prisvärda bostadsrätter skulle kunna bidra till större 
variation. Yngre seniorer är också en grupp som sak-
nar tilltalande boendealternativ i Bro idag, och där att-
raktiva bostäder med gemensamhetsytor skulle kunna 
fylla ett behov. Ny bebyggelse bör också gestaltas på 
ett sätt som bidrar till att stärka småstadskänslan. 

Överbrygga Enköpingsvägen som barriär för att 
stärka kopplingen mellan torget och stationen
Enköpingsvägen ligger som en barriär mellan gamla 
Bro och Råby och Finnsta, och därmed också mellan 
stationen och torget. För att öka rörligheten mellan 
områden och känslan av närhet behövs det fler ställen 
att ta sig över Enköpingsvägen. Övergångsställen är 
att föredra eftersom gångtunnlar inte minskar barri-
äreffekten lika mycket och ofta upplevs som otrygga. 

Aktivera området runt omkring torget för att  
skapa liv och öka tryggheten
För att torget ska kännas som en trygg mötesplats på 
både dag- och kvällstid behöver de omliggande bygg-
naderna aktiveras. Detta kan ske på olika sätt, både 
genom gestaltning och omprogrammering av byggna-
der till att innefatta andra aktiviteter än de ordinarie på 
de tider när det är möjligt. Det kan handla om kultur- 
och fritidsaktiviteter, föreningsliv eller att helt ändra 
funktionen av vissa byggnader.

Öka vuxennärvaron i centrum med fler arbetsplatser
På kortare sikt kan detta ske genom att kommunala 
verksamheter flyttar till lokaler på central plats i Bro. 
På längre sikt kan kommunen skapa förutsättningar 
för ytterligare arbetsplatser genom att förtäta i strate-
giska lägen i centrala Bro, för att öka befolkningsun-
derlaget för service och på så sätt möjliggöra för ytter-
ligare någon restaurang eller liknande att etablera sig 
i centrum. Den nya bebyggelsen skulle också kunna 
erbjuda någon extra lokalmöjlighet i bottenvåning, till 
exempel på ett hörn längs Köpmanvägen.
Likaså kan en ny användning av Broskolans lokaler-
för arbetsplatser och kulturaktiviteter innebära ett po-
sitivt tillskott till centrum och skapa mer aktiviteter 
och vuxennärvaro på kvällstid. 

Skapa nya kopplingar över och runt torget
Öppna upp för både gående och bilister. En ny- eller 
ombyggnation av skollokalerna kan öppna upp passa-
ger mellan huvudbyggnaderna. Det möjliggör ett öpp-
nare stadsrum och ett bättre flöde genom Bro centrum. 
och ökar tillgängligheten till närliggande grönområde 
och fritidstaktiviteter.

Inspirationsbilder - småstadsgata, stadsodling, öppna gröna gårdar och parkeringsplatser med landskapsgestaltning.

Bind samman ny och befintlig bebyggelse med 
gemensam odling
Skapa öppna gårdar med gemensam stadsodling eller 
annan form av odlingslotter mellan den nya bebyggel-
sen längs Norrgrindsvägen och Råbyområdet.  
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  PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg tätt nära stationen och öka tillgänglig-

heten till stationen för cyklister, gående och 
kollektivtrafikresenärer.

• Reservera ytor vid Bro station för utveckling 
av bussterminal, infartsparkering för bil och 
cykel, rastlokal för bussförare och stations-
nära service. Prioritera bytespunktens funk-
tioner före andra intressen.

• Planera för ett vändspår för pendeln samt 
en ny stationsentré till västra änden av per-
rongen i Bro.

• Skapa ny vägförbindelse över eller under 
järnvägen väster om perrongen och koppla 
den till en västlig entré.

Pendeltågsstationen ska växa i takt med Bro
Området närmast stationen är attraktivt för många olika 
funktioner och konkurrensen om marken är stor. Ex-
ploatörer vill bygga bostäder stationsnära och pendlare 
vill ha en väl fungerande bytespunkt vid pendeltågssta-
tionen. Man ska kunna byta smidigt mellan buss, cykel, 
bil eller taxi och pendeltåg. Området runt Bro station är 
trångt och mark behöver reserveras för bytespunktens 
funktioner som inte kan förläggas på annan plats. 
Hela stationsområdet med alla dess funktioner utvecklas 
för att vara attraktivt och med fungerande kollektivtrafik. 
I takt med att Bro växer behöver även busslinjenätet ses 
över. Fler bussar kräver mer plats vid stationen.
För stationsområdet pågår en mer detaljerad förstudie. 
Olika scenarier ska belysas för samhällsservice, buss-
terminal, infartsparkering och pendeltåg. Kopplingar 
och stråk studeras. Studien slutredovisas hösten 2020.

Utmaningar:
• Stationen är redan idag för trång och dagens buss-

terminal och infartsparkeringar kommer inte att 
räcka till för den utökade kollektivtrafik som be-
hövs när Bro växer.

• Bro station har idag bara en uppgång som ligger 
i den östra delen av perrongen. Två entréer be-
hövs för att öka tillgängligheten till stationen och 
minska barriäreffekten av järnvägen.

• När Trädgårdsstaden är utbyggd kommer järnvä-
gen att utgöra en betydande barriär mellan gamla 
och nya Bro.

• Bristande kapacitet i järnvägssystemet gör att 
pendeltågen endast går i halvtimmestrafik i Bro. 
Lösningar behövs som möjliggör kvartstrafik sna-
rast. Ett nytt vändspår kan vara en sådan.

Det här ska vi göra:
Reservera ytor vid Bro station för utveckling av 
kollektivtrafiken. 
Kollektivtrafik är ytkrävande. För att fungera och vara 
ett attraktivt alternativ ska ytor reserveras för buss-
terminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal 
för bussförare, stationsnära service med mera. Ytor 
behövs både på norra och södra sidan av järnvägen 
och vid östra och västra änden av perrongen. Vi måste 
prioritera bytespunktens funktioner före andra intres-
sen om den ska fungera för fler bussar och tåg. 

Se över behovet av markförvärv
Några idag privata fastigheter kan behöva förvärvas 
för att en större bussterminal ska få plats. Om det inte 
går att utöka ytan för terminalen vid stationen kan lin-
jenätet behöva utformas med bussarnas tidsreglering 
på annan plats, antagligen i Bro centrum. Nuvarande 
infartsparkering norr om spåren är för smalt för att få 
plats med vändmöjlighet för buss där.

Reservera plats för en ny stationsentré till västra 
änden av perrongen i Bro. 
Kommunen har länge drivit frågan om ytterligare en 
entré i Bro. Den skulle minska avståndet till många 
arbetsplatser och tillkommande bostäder och därmed  
göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig. Den skulle 
också ge fler möjligheter till bra lägen för infartspar-
kering. Nu tar vi nästa steg och pekar ut en yta där 
förutsättningar för en till stationsentré ska undersökas. 
Eftersom det är viktigt att våga pröva alla alternativ i 
tidiga skeden väcker vi också frågan om möjligheten 
även finns att omlokalisera perrongen österut? 

Peka ut vändspår väster om perrongen i Bro. 
Ett nytt vändspår väster om perrongen kan vara ett sätt 
som gör det möjligt att köra pendeltågen i kvartstrafik.

Skapa en ny vägförbindelse över eller under järn-
vägen väster om perrongen och koppla den till en 
västlig entré.
En västlig förbindelse vid järnvägen i Bro pekades 
ut i ÖP 2010 men har inte realiserats än. En över-  
eller undergång kopplad till västlig entré behövs för 
att minska barriäreffekten av järnvägen och göra det 
lätt att röra sig mellan gamla och nya delar av Bro. Det 
bör undersökas närmare om det är möjligt med en bro 
för både motortrafik och gång- och cykel.

Reservera mark för att i framtiden möjliggöra fyr-
spår på Mälarbanan. 
Fyra spår även väster om Kallhäll kan i framtiden krä-
vas för fortsatt utveckling av såväl pendeltågs- som 
regional- och fjärrtågstrafiken.

Bro stationsområde
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Bebyggelseutveckling
Högt exploateringstryck kräver en långsiktig 
strategi 
Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av lång-
siktiga strategier för hur utbyggnaden ska ske på ett 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.  
Under 2017 och 2018 antogs två stora detaljplaner 
som ligger inom Bro tätort: Trädgårdsstaden etapp 1 
och Tegelhagen. Tillsammans innehåller planerna mer 
än 2000 bostäder i både flerbostadshus och småhus, 
och utbyggnaden av dessa kommer att förändra Bro 
i grunden. Utgångspunkten när vi blickar mot 2040 
och 2050 är att vi ska stärka och komplettera Bro med 
både småhus, stadsradhus och lägre flerbostadshus 
som anknyter till platsen och bidrar till att stärka hel-
hetskänslan och orienterbarheten. 

Utmaningar: 
• Det är viktigt att göra saker i ”rätt” ordning för att 

utnyttja infrastrukturen på ett ekonomiskt hållbart 
sätt och undvika nybyggda områden utan funge-
rande kollektivtrafik och service.

• Kommunen behöver anpassa takten med vilken 
nya bostäder kommer ut på marknaden. Det höga 
exploateringstrycket i Upplands-Bro och grann-
kommunerna riskerar annars att leda till osålda el-
ler outhyrda bostäder.

• Tätorternas grönområden bidrar till ortens attrak-
tivitet, invånarnas trivsel, förbättrad folkhälsa och 
många andra värden för både människor, växter 
och djur. Men behovet av tätortsnära grönska kon-
kurrerar med behovet av bostäder och vägar. 

• Klimatförändringarna ställer nya och högre krav på 
oss, både när det gäller befintlig och tillkommande 
bebyggelse. Vi måste bygga energisnålt och på ett 
sätt som klarar extremare väder, höga temperaturer 
och bidrar till en miljömässigt hållbar livsstil.

Det här ska vi göra:
Bygga ihop det spridda och förtäta det glesa.
Bro är idag en ort där bebyggelsen är utspridd över en 
stor yta och avstånden ibland kan upplevas som större 
än de egentligen är. För den fortsatta utbyggnaden bör 
fokus vara att binda ihop tätorten på ett sätt som ska-
par mer liv och rörelse och ger bästa möjliga underlag 
för service och kollektivtrafik. Det nya området i Te-
gelhagen bildar en länk från centrala Bro ner till Mä-
laren och ökar tillgängligheten till naturen och vattnet. 

Vi förtätar för att förbättra, och förbättrar när vi 
förtätar
Bro har många tätortsnära grönytor av olika karak-
tär, allt från skogsområden och gröna promenadvä-
gar till gräsmattor och planteringar. Ytorna används 
i olika hög grad för rekreation och lek, och en del av 
dem kommer att tas i anspråk när Bro förtätas. De 
förtätningar som görs ska innebära något positivt för 
Broborna, och kommunen ska ta tillfället i akt vid 
förtätningsprojekt att höja kvaliteten på närliggande 
grönytor. Vid förtätning är det också viktigt att skapa 
vackra och inkluderande offentliga rum, och goda bo-
endemiljöer med avseende på buller och luftkvalitet.

Bygga i rätt ordning
För att ny bebyggelse ska bidra till att stärka och för-
ädla tätorten måste den ske på rätt sätt. Det som ligger 
närmast torget och stationen ska prioriteras högst. På 
det sättet skapar vi de bästa förutsättningar för både 
gamla och nya invånare. 

Bygga på naturen och landskapets villkor
När Bro växer och förtätas vill vi göra det på ett sätt 
som harmonierar med landskapet och tar hänsyn till 
de särskilda förutsättningarna på platsen. På det sättet 
kan vi spara och förstärka natur- och landskapsvärden 
vid nya exploateringar, och låta dem berika nya om-

 
 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bibehåll Bros måttliga skala och förtäta och 

förädla tätortens markanvändning i riktning 
mot ”småstad”.

• Satsa främst på förtätning och utveckling av 
befintligt bestånd.

• Prioritera områden för bostäder som redan 
finns utpekade för bebyggelseutveckling i 
översiktsplanen. Koppla till befintliga områ-
den och undvik ”satelliter”.

• Förtäta på sådant sätt att bebyggelsen blir 
mer blandad och kvaliteten höjs på grönom-
råden och stadsrum.

• Stärk mikroklimatet med skugga och grön-
ska på platser som är särskilt utsatta vid 
höga temperaturer, till exempel skolor, äldre-
boenden och centrum.

• Reservera ytor för dagvatten, översvämning-
ar och skyfall. 

• Utveckla blandskogsmiljöer för en ljusare 
upplevelse och en större biologisk mångfald.

råden och bidra till goda boendemiljöer. Vi vill också 
höja attraktiviteten i Bro genom att öka tillgänglighe-
ten till våra främsta värden som är Mälaren, sjöarna 
och naturområdena. 
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Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk 

Strategisk koppling gång- och cykel

Målpunkter vid Mälaren

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk 

Strategisk koppling gång- och cykel

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden 

Kungsängens IP utveckling

Torg, service och handel

Större friluftsområden 

Bro IP utveckling

Torg, service och handel

Strategisk koppling bil

Skapa dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer
Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten är 
en grundprincip i kommunens fysiska planering. I nya 
detaljplaner är utgångspunkten alltid att hantera dag-
vattenfrågan inom planen. Möjligheterna till detta va-
rierar dock mellan olika detaljplaner, och det finns bris-
tande dagvattenhantering även i befintlig bebyggelse. 
Därför pekar vi ut större stråk som är viktiga att ut-
veckla för att dagvattenhanteringen verkligen ska vara 
klimatanpassad och robust. Vi kallar det strategiska 
blågröna stråk som integrerar ekologiska, rekreativa 
och estetiska funktioner. Ytor avsätts för öppna och 
gestaltade rekreativa dagvattenlösningar. De ska fung-
era som en resurs och bidra till både förbättrad vat-
tenkvalitet och attraktiva och funktionella stads- och 
parkmiljöer. I Bro ligger dessa blågröna stråk framför 
allt utmed Sätrabäcken (1) och Nygårdsbäcken (2). 

I delar av sträckningarna pågår redan utvecklingspro-
jekt. Det pågår också ett arbete med att ta fram ett åt-
gärdsprogram för att minska dagvattnets påverkan på 
Broviken.
Bygga för att stärka kopplingar
Vägnätet ska på sikt bli mer välintegrerat med fler  
kopplingar mellan områden och motverka barriäref-
fekter. Vi behöver utveckla kommunens befintliga 
struktur där säckgator idag är vanligt. Detta gör vi till 
exempel genom att koppla ihop Råby skog och Finn-
sta skog och skapa ny tillfart till Bro torg. 
Genom att skapa stråk som är trygga och trevliga för 
både gång och cykel och bil och med målpunkter längs 
vägen ökar orienterbarheten i de offentliga rummen.  
Vi ska skapa bättre kopplingar till vattnet för gång- 
cykel, buss och bil och också gestalta dem som stråk 
med rekreationskvalitéer. 

Bygga för en ökad folkhälsa
Vi vet att det finns skillnader i hälsa mellan olika grup-
per i befolkningen. Skillnaderna syns mellan olika 
kommuner, mellan olika områden inom kommunen, 
och framför allt mellan kvinnor och män. Den fysiska 
planeringen har en viktig roll i att främja folkhälsan. 
Vi ska utveckla våra tätortsnära idrotts- och rekrea-
tionsområden, som Råbyskogen (1), Bro IP och Häll-
kana (2). 
Vi ska skydda utsatta grupper vid värmeböljor genom 
att bevara och lägga till grönska och skugga vid sko-
lor, äldreboenden och centrum. Vi ska stärka trygghe-
ten i centrala Bro för att öka möjligheten för alla att 
röra sig utomhus såväl dag- som kvällstid. 

Diagram bygga för en ökad folkhälsa: Diagram bygga för att stärka kopplingar:Diagram rekreativa dagvattenlönsningar:

Tätortsavgränsning

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

Tätortsavgränsning

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

2

1

1
1

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk 

Strategisk koppling gång- och cykel

Målpunkter vid Mälaren

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk 

Strategisk koppling gång- och cykel

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden 

Kungsängens IP utveckling

Torg, service och handel

Större friluftsområden 

Bro IP utveckling

Torg, service och handel

1
2
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Diagram ekosystemtjänster och ny bebyggelse:

Värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten, 
som tätortsnära skogar, grönska och vatten. 
Tätorternas grönområden konkurrerar med behovet av 
bostäder och vägar. Men naturen i och nära tätorter är 
viktig även för människan. Med hjälp av FÖP Bro vill vi 
skapa  ett sammanhängande blågrönt nät som är lätt att 
röra sig genom. Vi ska fortsätta utveckla våra gröna stads-
rum, parker och naturområden så de kan fungera som 
innevånarnas utomhusvardagsrum och användas året 
runt. Planförslaget följer de riktlinjer och strategier som 
kommunens Grönplan redan tagit fram. Flera åtgärdsför-
slag har, eller håller på att, förverkligas.
I Bro ska också vattnet få ta plats. Kopplingen till Mäla-
ren och Lejondalssjön ska stärkas, målpunkter vid vattnet 
ska utvecklas, och Brobäcken och Sätrabäcken ska värnas 
och utvecklas som de tätortsnära upplevelsevärden de är. 

Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
FÖP Bro föreslår även ny bebyggelse som varken finns 
med i ÖP 2010 eller ingår i något pågående detaljplanear-
bete. Förslaget skiljer på några olika typer av bebyggelse:
Hus i småstad (1) 
Förtätning med ”hus i småstad” föreslås längs Enkö-
pingsvägen, Norrgrindsvägen, Köpmanvägen samt i 
delar av Gamla Bro, till exempel runt stationsområdet. 
Blandad bebyggelse med stadsvillor och flerbostadshus 
upp till cirka  fyra våningar. Gator, torg, parker och vat-
tenrum utgör tillsammans ett nätverk av offentliga rum 
som ska vara tillgängliga, trygga och tillåtande. De sam-
spelar på strategiska ställen med lokaler i bottenvåningar 
för en levande småstadsmiljö. Lekplatsen är en självklar 
del i det offentliga rummet. Kulturmiljövärden tas tillvara 
vid till exempel villaomvandlingar. Ny bebyggelse för-
väntas trots förtätning bidra till att öka andelen kvalitativ 
grönyta för rekreation, odling och hållbarhetsåtgärder. 
Småhus i park (2)
Föreslås i till exempel stråket mellan Stora Sandhagen 
och Lejondalsvägen och nordväst om Brohuset. Kombi-
nation av park, dagvattenhantering, ny vägkoppling och 
ny bebyggelse. Stadsradhus med entrésida som möter ett 

offentligt gaturum och blågrönt stråk med möjligheter för 
rekreation, dagvattenhantering, skydd mot vind och hetta 
och stadsodling. De blågröna stråken förbinder och ger 
förutsättningar för biologisk mångfald. 

Småhus i natur (3)
Föreslås i till exempel i Kvista och Öster om Kock-
backa. Sammanhängande bostadsbebyggelse med 
markbostäder. Bostäderna hålls ihop för att kunna 
skapa större sammanhängande gemensamma grön-
områden. Bostäderna ska anpassas till landskapet och 
undvika plansprängning och onaturlig schaktning. Det 
är nära till naturen. För området öster om Kockbacka 
finns mer detaljerad förstudie framtagen.

Hus i jordbrukslandskap (4)
Föreslås mellan Kockbackarondellen och Sandboda-
vägen. Ny vägförbindelse och kluster av bostadsbe-
byggelse med markbostäder likt äldre gårdsbildningar. 
Materialval på fasad, tak och utformning av detaljer 
görs så att det liknar befintlig äldre bebyggelse och 
passar in i kultur- och naturmiljön på platsen. Upple-
velsevärden och utblickar som hänger samman med 
landskapets avläsbarhet ska inte byggas bort.

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk

Torg, service och handel

Bebyggelse av olika slag

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk
Areella näringar, 
tätortsnära jordbruksmark

Torg, service och handel

Bebyggelse av olika slag

2

3
43

2

2

111

Inspirationsbilder bebyggelsetyperna 2, 3 och 4 - ”småhus i park”,  ”småhus i natur” och ”hus i jordbrukslandskap”.
Bildkällor: Okänd,  arkitekterna Brunnberg och Forshed samt Mostphotos. 
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Tätortsavgränsning
Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad användning jämfört med utpekande i ÖP 2010 

Tätortsavgränsning
Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad användning jämfört med utpekande i ÖP 2010 

1b
1a2 3

4

5
6

7
8

Vad menar vi med ”förtäta”?
Att förtäta betyder i stadsplaneringen att man bygger 
nya hus inom befintlig bebyggelse. I tätortsmiljö kan 
det vara att bygga på obebyggda markplättar eller att 
bygga på antalet våningar på befintliga hus. Förtätning 
innebär alltid att det blir fler bostäder och människor 
på samma yta som förut. 
Att bygga på obebyggd mark utanför tätbebyggda om-
råden är inte att förtäta, även om den nya bebyggelsen 
gränsar till den befintliga och ligger inom tätortsavgräns-
ningen. Stora projekt på obebyggd mark, som Trädgårds-
staden och Tegelhagen, är inte förtätningsprojekt.

Vad menar vi med ”stadsmässighet”?
När vi talar om ”stadsmässighet” eller ”småstadsmäs-
sighet” i de fördjupade översiktsplanerna för tätorter-
na menar vi ett stadsrum som är aktivt under dygnets 
flesta timmar. 
Parker, torg och offentliga byggnader är en samman-
bindande del av gatunätet och bidrar till en blandning 
av funktioner och ett varierat socialt liv. Husens en-
tréer vetter direkt mot gatan. Det finns en mänsklig 
närvaro i fasadlivet med till exempel balkonger eller 
lokaler. Skalan anpassas efter den gående människan 
men bilar är tillåtna i princip i hela gatustrukturen. 
Gatunätet är så kontinuerligt som möjligt och det finns 
flera sätt att röra sig mellan olika målpunkter. Det är 
nära till service, kultur, natur, vatten, kollektivtrafik, 
handel och bostäder. 

Här ändrar eller detaljerar FÖP Bro användning 
för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
1. Kockbacka verksamhetsområde.
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsområde 
i bullerutsatt läge mellan väg och järnväg. Nu föreslås  
det dels som ett område för ny skola samt småska-

liga service-, frilufts- eller idrottsanläggningar (1a) 
och dels för areella näringar, jordbruksmark (1b). En 
del av ytan i 1a avsätts också för rekreativ dagvatten-
hantering. Det är fortsatt viktigt att reservera mark för 
fyrspår på Mälarbanan utmed hela sträckan.

2. Kvista 
Tidigare utpekat för bostadsbebyggelse men en stor 
del övergår till att pekas ut för naturmark och areellea 
näringar - jordbruksmark och föreslås tillhöra lands-
bygden och ej ingå i tätortsutvecklingen.

3. Söder om Ginnlögs väg 
Området ligger utanför täortsavgränsningen och är ti-
digare utpekat som utredningsområde för bostadsbe-
byggelse. I samband med pågående detaljplanering av 
områdena Klockaren och Härnevi hage har dock detta 
område bedömts som olämpligt att bebyggas med 
hänsyn till bland annat Riksintresset för kulturmiljö 
och utgår därmed som utredningsområde.

4. Öster om Kockbacka
Förstudie finns framtagen och medföljer som bilaga 
till FÖP Bro som detaljerar förslaget till struktur för 
tillkommande markbostäder, infrastruktur och rekrea-
tionsområden.

Här pågår detaljplanering som ändrar använd-
ning för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
5. Klockaren
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i närheten 
av Bro Hofs golfbana. Anknyter till utbyggnaden av 
Tegelhagen.

6. Härnevi hage 
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i närheten 
av Bro Hofs golfbana Anknyter till utbyggnaden av 
Trädgårdsstaden och Bro IP.

7. Klöv och lilla Ullevi
Planuppdrag finns som syftar till att undersöka möj-
ligheten att bygga bostäder vid handelsplatsen vid tra-
fikplats Bro. 

Här pågår detaljplanering inom tidigare utred-
ningsområde i ÖP 2010: (Pågående planer inom 
utvecklingsområde listas ej.)
8. Klövberga
Planarbete  pågår och syftar till att utveckla ett varierat 
område för verksamheter, logistik och sällanköpshan-
del i kombination med att viktiga delar av natur- och 
kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs.

Diagram detaljplaner och ändringar jämfört med ÖP 2010:
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Målpunkter, näringsliv och service
 
 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Låt Norrboda och Skällsta fortsätta vara 

kommunens nav för sällanköpshandel och 
volymhandel, och utveckla Bro och Kungs-
ängens torg som mötesplatser med vardags-
nära handel, restaurang, service och mötes-
lokaler.

•  Utveckla attraktiva närmiljöer som lockar till 
kortare resor och mer hemester*. Utveckla till 
exempel Fiskartorp och Kvistaberg till attrak-
tiva och lättillgängliga utflyktsmål.

I kommunen finns utöver de två centrumen i tätorterna, 
två externa handelsplatser: Brunna Park och Skällsta. 
Handeln i Bro och Kungsängens centrum består till 
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal 
inriktning (Ica, COOP, apotek, tobaksaffär, kemtvätt 
etc.), medan handelsplatserna erbjuder ett större utbud 
och mer sällanköpshandel (Stora COOP, Willys, Bil-
tema, Plantagen etc.). 
De externa handelsplatserna är de lokala centrumens 
största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de 
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir 
större och mer varierat.
I Bro Centrum finns närservice i form av ICA-butik, 
tobaksaffär, restaurang, grill, optiker, kemtvätt/sko-
makeri, gym, bibliotek, apotek med mera. Utbudet är, 
jämfört med Kungsängen Centrum, mer lokalt orien-
terat och riktar sig främst till boende i Bro tätort och 
närliggande områden. 

Bro ska vara en småstad, inte en sovstad
Vi vill att Bro ska vara en levande småstad snarare 
än en sovstad. Detta kräver att det finns arbetsplatser, 
handel, och kultur i centrala delar av kommunen för 
att skapa liv och rörelse även på dagtid.

Utmaningar:
• Bro centrum och handelsplatsen i Skällsta kon-

kurrerar såväl med externa handelsplatser i Bålsta 
och Järfälla som med e-handeln. Det behövs en 
medveten strategi för att främja en fortsatt  närser-
vice vid Bro torg och en levande handel i Skällsta.

• Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tät-
ortsnära natur, kulturhistoriska byggnader och 
platser och närhet till Mälaren och Lejondalssjön. 
Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter efter-
som tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det 
kan handla om att gång- och cykelvägar saknas

eller att kulturhistoriska platser och tätortsnära natur 
inte förvaltas eller utvecklas. 

Det här ska vi göra:
Bygga en ny skola vid Finnstarondellen 
Kommunen kan kombinera ny skola med en sats-
ning på Bro idrottsplats och bygga ut verksamhe-
terna på den norra sidan om järnvägen. Läget är en 
entré till Bro och här föreslås småskaliga service-, 
frilufts- eller idrottsanläggningar. Detta innebär 
en förändrad användning jämfört med i ÖP 2010.  
Likaså har den här platsen ett strategiskt läge för han-
tering av dagvatten för stora delar av Bro tätort. Vid 
eventuell exploatering måste därför tillräckligt stora 
ytor för dagvattenhantering säkras.

Utveckla Bro IP som en gemensam mötesplats för 
unga i kommunen
Bro IP ska fortsätta att utvecklas som Bros idrotts-
centrum och en mötesplats för kommunens unga. Det 
kan handla om fler idrottsytor, åtgärder för att öka 
tryggheten ytterligare och skapa en inkluderande ge-
staltning för både flickor och pojkar, äldre och yngre 
barn och vuxna. Kopplingen över järnvägen och till 
den föreslagna nya skolan behöver stärkas och förut-
sättningarna för en gång- och cykelbro över järnvägen 
bör därför undersökas. En sådan sammanbindande 
funktion skulle också stärka kopplingen mellan be-
fintliga Bro och Trädgårdsstaden, och öka tillgänglig-
heten inte bara till Bro IP utan också till det rekreativa 
dagvattenstråk som FÖP:en pekar ut. 

Utveckla målpunkter och tätortsnära natur
Fina samlingsplatser som naturreservat, parker, bad-
platser och kulturhistoriska platser stärker den lokala 
stoltheten och sammanhållningen i en ort. Vi ser att 
det är viktigt i Bro att satsa på de platser som finns 
och ytterligare stärka dem som målpunkter för de bo-

*Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten 
av hemmet.

ende. Det ska märkas att Bro är en liten ort med stora 
värden. Här är gott om samlingsplatser som naturre-
servat, badplatser och friluftsområden.               

Inspiration Höghöjdsbana i Hällkana.
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Infrastruktur
Idag har det lokala vägnätet i Bro god framkomlig-
het och kapacitet finns också för tillväxt. Förändringar 
i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att få ett 
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre lin-
jedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar 
blir vägnätet också mer robust.

I Bro ska allt kännas lika nära som det är
Avstånden är inte stora i Bro, men den glesa bebyg-
gelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar 
kan få dem att kännas längre än de är. När Bro växer 
söderut på andra sidan järnvägen och ner mot Mälaren 
blir det än viktigare att binda ihop de olika delarna 
med varandra och överbrygga barriärer. 
Vi vill att Bro ska vara en ort som hänger ihop inbör-
des, där människor lätt rör sig mellan olika områden. 
När vi utvecklar och förtätar inom befintlig tätort är 
vägstrukturen en viktig del för att få olika delar att 
hänga ihop bättre. Ett bättre ihopkopplat vägnät möj-
liggör också effektivare bussförbindelser.

Gestaltningen ska stärka småstadskänslan
Gator, vägar och stråk är en viktig del av stadsbilden. 
Det handlar inte bara om hur man kan röra sig, utan 
också om hur gaturummen ser ut. För att öka attraktivi-
teten och småstadskänslan bör Enköpingsvägen på sikt 
kunna bli mer av en småstadsgata genom Bro än en tra-
ditionell landsväg. Förtätning med lämplig bebyggelse 
längs med vägen ska göras på ett sätt som gör gatu-
rummet mer småstadslikt. För att bygga vidare på detta 
uttryck bör även delar av Ginnlögs väg och Rösarings-
vägen förändras från landsväg till mer av ett gaturum i 
takt med att samhället växer vidare ned mot Mälaren.

Det ska vara enkelt, tryggt och trevligt att förflytta 
sig till fots och med cykel
Gång- och cykelvägnätet ska vara överskådligt och 
lätt att orientera sig i. Förutom daglig förflyttning i 
vardagen behöver nya förbindelser utvecklas för re-
kreation och friluftsliv. Gestaltningen av gc-vägar och 
deras omgivningar är central för tryggheten.

Utmaningar:
• Både järnvägen och flera vägar utgör barriärer i 

samhället. Detta minskar rörligheten och känslan 
av samhörighet mellan olika områden. Dessa bar-
riärer behöver överbryggas på olika sätt för att 
skapa ett mer sammanhållet samhälle.

• För att knyta ihop samhället bättre kan nya vägar 
behöva byggas i befintliga områden och på ytor 
som idag endast är tillgängliga för gående och cy-
klister.

• Den kraftiga utvecklingen av lager- och logis-
tikverksamheten i Brunna industriområde kan 
komma att behöva ökad vägkapacitet till E18 för 
alla tunga transporter.

• Underkapacitet i kraftledningsnätet gör att elför-
sörjning av nya områden är ett reellt problem. 
Kommunen kan komma att behöva prioritera mel-
lan utbyggnadsområden.

Inspirationsbilder småstadskänsla från Holland och Tyresö samt exempelbild gatusektion ur TRAST  - gatutyper en exempelsamling.
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Bro

Rättarboda

Kvista

Tegelhagen

Skällsta

Högbytorp

Enköpingsvägen

Lejondals-
sjön

Mälaren

Örnässjön

Görvälnkilen

E18

Hällkana

E18

J

Tätortsavgränsning

Entréer till tätorten

Strategisk koppling bil, ny väg eller öppnad genomfart

Strategisk koppling gång- och cykel, ny väg eller 
öppnad genomfart

Strategisk koppling båt

Förslag eko-sociodukt

Ny kretsloppscentral

Utökad hel trafikplats

Befintlig järnväg och stationsläge 

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden med flera aktiviteter

Bro IP utveckling

Torg, service och handel, befintliga och förslag

Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor   
och dagvattenhantering

Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar

Grön koppling

Regionalt svagt grönt samband

Totalförsvarets influensområde

Infrastruktur Bro

Trafikplats Bro

Trafikplats  
Kockbacka
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Tätortsavgränsning

Kopplingar för bil, ny väg

Kopplingar för gång- och 
cykel

Ytor att utreda för 
kretsloppscentral med mera

Strategiska blågröna stråk 

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg ut laddinfrastruktur för en utökad elek-

trisk fordonsflotta.
• Utveckla ett väl definierat cykelnät för effek-

tiva cykelresor. 
• Öka tillgängligheten för gående och cyklister 

till service, pendeltågsstation, fritidsanlägg-
ningar och områden för rekreation och fri-
luftsliv.

• Minska barriäreffekten av järnvägen när 
Trädgårdsstaden byggs ut, och bind ihop 
gamla och nya delar av Bro med varandra.

Det här ska vi göra:
Knyta ihop områden genom att skapa nya kopp-
lingar i det lokala vägnätet
Några nya vägkopplingar bör undersökas för att kny-
ta ihop samhället bättre och skapa alternativa vägar. 
Bland annat nya genare förbindelser till Bro torg från 
norra Råby respektive norra Finnsta, ny koppling mel-
lan Lejondalsvägen och Kockbackavägen samt ny för-
bindelse över järnvägen väster om stationen. Det är 
också viktigt att kopplingen mellan befintliga Bro och 
kommande Trädgårdsstaden blir stark och att det blir 
lättare att ta sig över järnvägen. För att skapa bättre 
kopplingar till Mälaren och Tegelhagen föreslås nya 
gång- och cykelvägar och att området mellan Ginn-
lögs väg och Rösaringsvägen prioriteras för att skapa 
fler bra kopplingar mot Bro stationsområde.

Låta Enköpingsvägen bli mer av en småstadsgata
För att öka småstadskänslan och minska barriäref-
fekten bör Enköpingsvägen bli mer av en stadsgata 
genom Bro än en traditionell landsväg. Det kan ske 
genom förtätning med lämplig bebyggelse och fler 
övergångsställen i stället för planskilda korsningar. 
Till exempel bör lokaler i entrévåningar prioriteras 
i strategiska lägen. Se nedan för konceptdiagram ur 
planarbetet. Likaså bör rondellen vid Köpmanvägen 
utformas som en korsning i stället. 

Utveckla entréerna till tätorterna
Entréerna till tätorten är de punkter där man upplever 
att man kommer in i tätorten utifrån. För boende i tät-
orten som kommer hem från jobbet eller resan är det 
kanske den punkt där man känner att man är ”hem-
ma”. För den som kommer till Bro för första gången 
är entréerna det första intrycket man får av Bro som 
plats. För att stärka Bros identitet som en småstad 
nära storstaden behöver vi utveckla entréerna på ett 
medvetet sätt. Därför pekar vi nu ut dessa entréer där 
gestaltningen och möjligheten att orientera sig är extra 
viktig.

Peka ut alternativ för eventuellt ny vägkapacitet 
för Brunna industriområde
För att öka vägkapaciteten för de omfattande tunga 
transporterna till den växande lager- och logistikverk-
samheten i Brunna bör alternativa förbindelser till 
E18 utredas. Alternativ kan eventuellt vara en ny tra-
fikplats eller en ny väg mellan Brunna och Kockbacka 
trafikplats. 

Reservera yta för ny kretsloppscentral
Vid Kockbacka trafikplats föreslås ett nytt samlat 
centrum för kommunens kretsloppsverksamhet och 
tillhörande funktioner. En eller ett par hektar på res-
pektive sida om Kockbackavägen tros vara möjliga att 
utveckla. Fördjupade studier av ytdisposition behövs 
för att bedöma möjligheterna bättre. Det behöver ock-
så tillkomma nya vägkopplingar, dels en anslutning i 
söder ifrån Kockbackavägen, dels en ny koppling väs-
terut mot Finnsta. 
Det finns inget politiskt beslut om att slå ihop dagens 
två kretsloppcentraler till en. Särskild dialog ska ge-
nomföras i frågan.

Skiss yta för ny kretsloppscentral:

Principskiss småstadsgata:

Lokaler i strategiska lägen 
för att skapa aktiva 
entrévåningar

Skalan är 2-4 våningar och tillåter 
både flerbostadshus och 
stadsradhus.

Trafikplats  
Kockbacka

Enköpingsvägen

Kockb
acka

vä
gen
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning - sammanfattning
Förslaget till fördjupade översiktsplan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och omfattas av kravet en-
ligt 6 kap miljöbalken att genomgå en strategisk miljö-
bedömning. Kommunen har utvidgat arbetet till att göra 
en hållbarhetsbedömning. Den uppfyller miljöbalkens 
krav men låter även sociala och ekonomiska aspekter 
konsekvensbedömas. Arbetet har genomförts stegvis 
och skett integrerat och parallellt med kommunens 
planarbete. 
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större 
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med 
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv Planförslaget och 
planeringsinriktningarna bedöms vara väl avvägda 
utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns 
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt 
eller ekonomiskt perspektiv. 

Värderos
Planförslagets möjligheter att bidra till en hållbar ut-
veckling har utvärderats med hjälp av en värderos. Det  
är en bedömning av förutsättningarna att nå en hållbar 
utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet.
Blå linje visar planförslag och röd linje nollalternativ:

Ekonomisk hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart jämfört med 
nollalternativet för alla studerade aspekter. När det gäl-
ler arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och 
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling 
av bostäder, verksamheter och service samt att tillgäng-
ligheten till pendeltågsstationen förbättras. 
I planförslaget tillkommer dock förtydligande plane-
ringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken, utveck-
lar torget med handel och service och tillgängliggör 
natur- och kulturvärden. Detta sammantaget gynnar ar-
betsmarknad och näringsliv samt bidrar till en attraktiv 
boendemiljö i Bro. 
Genom att planförslaget redovisar en prioritering gäl-
lande utbyggnadsordning bedöms planförslaget också 
vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi och ro-
busthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger 
också bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollek-
tivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. 

Social hållbarhet 
Planförslaget bedöms vara mer hållbart utifrån folkhälsa 
kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt boende-
miljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna 
till fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten 
till natur- och kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå 
och cykla. Planförslaget har tydligare planeringsinrikt-
ningar gällande Bro torg och kopplingen mellan statio-
nen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. I 
planförslaget anges också hur förbättring av områden 
kan ske samtidigt som de förtätas. 
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternati-
vet och planförslaget vara likvärdiga.  Båda alternati-
ven gör intrång i riksintresse för kulturmiljö (Bro) men i 
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget 
innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark jämfört 
med nollalternativet.

Miljömässig hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternati-
vet när det gäller klimat och klimatanpassning, vatten-
miljöer och vattenkvalitet samt grönstruktur och biolo-
gisk mångfald. 
Planförslaget ger bättre försättningar att resa fossilfritt 
och klara extrema vädersituationer samt bättre förut-
sättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. 
Detta beror bland annat på att planförslaget har tydliga-
re planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd 
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar 
ut områden för utveckling av kollektivtrafik, strategiska 
områden för fördröjning av dagvatten, ytor för över-
svämning och skyfall samt pekar ut prioritering gäl-
lande utbyggnadsordning. 
Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyg-
gelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda 
ytor. För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för 
att rena och fördröja dagvatten och skydda recipienten 
Mälaren är det därför viktigt att planeringsinriktning-
arna följs. 
För grönstruktur och biologisk mångfald innebär plan-
förslaget nya planeringsinriktningar som säger att be-
fintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt 
att klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska 
områden med högre naturvärden i närheten av Mäla-
ren bevaras, vilket är en positiv förändring jämfört med 
nollalternativet. 
När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft 
och risker bedöms planförslaget och nollalternativet 
vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan 
komma att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp 
till luft och risker.  
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Genomförande - Hur ska FÖP Bro bli verklighet?
FÖP:en uttrycker kommunens långsiktiga  
viljeinriktning
De fördjupade översiktsplanerna för tätorterna ut-
trycker kommunens långsiktiga viljeinriktning för den 
fysiska planeringen. Det är ett politiskt dokument som 
antas av kommunfullmäktige.
Den fördjupade översiktsplanen blickar långt fram i 
tiden, väger in både nationella, regionala och lokala 
intressen och tar bredare hänsyn än detaljplaneringen. 
Om den politiska viljeinriktningen ändras på ett bety-
dande sätt ska översiktsplanerna också ändras i enlig-
het med detta. Detta för att ge en förutsägbarhet och 
kontinuitet i planeringen för invånare, myndigheter 
och andra aktörer som berörs av kommunens fysiska 
planering. 

Det här ska vi göra:
Bygga inifrån och ut
Börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk 
infrastruktur, centrumnoder och service. Det förslag 
till utbyggnadsordning som finns på nästa sida grun-
dar sig på följande principer:
• Nära pendeltågsstation.
• Nära stadsdelscentrum.
• Nära kollektivtrafikstråk.
• Inom befintlig infrastruktur i form av VA-och 

vägnät.
• Ingen ny tätortsbebyggelse utanför tätortsav-

gränsningarna.

Prioritera detaljplaner som bidrar till att uppfylla 
kommunens mål
I de flesta planer och projekt finns visioner om att 
skapa vackra miljöer, goda bostäder eller livskraftiga 
verksamheter. 

Men för att ett projekt ska vara hållbart räcker det inte 
med att projektet i sig har ett attraktivt innehåll. Allt 
nytt vi bygger kommer att ha påverkan på de männ-
iskor och det samhälle som redan finns. När vi lägger 
pengar och resurser på att bygga nytt måste det nya 
bidra till att vi uppnår våra mål om en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. 

Ta hänsyn till de lokala marknadsförutsättning-
arna när vi släpper fram nya detaljplaner
Att det råder en generell bostadsbrist i Stockholms län 
innebär inte att behovet är konstant av alla typer av 
bostäder. Tvärtom har vi sett flera exempel i länet på 
när framför allt nyproducerade bostadsrätter blir svåra 
att sälja när konjunkturen försvagas. 
För Upplands-Bro är detta något vi måste ta särskild 
hänsyn till, då kommunen ligger långt ut i länet och 
därmed  har en mer konjunkturkänslig bostadsmark-
nad än mer centrala delar av Stockholm. För att få 
ett hållbart genomförande som följer efterfrågan ska 
kommunen ta sin del av ansvaret för att ge bästa möj-
liga förutsättningar för nyproducerade bostäder.
Vi ska prioritera mellan detaljplaner och släppa fram 
planer i rätt tid. De detaljplaner som är under genom-
förande samtidigt ska erbjuda olika boendeformer, 
inte konkurrera med varandra inom samma segment. 
Ur bostadsförsörjningssynpunkt är det också viktigt 
också nyproduktionen erbjuder olika boendeformer 
och hustyper för olika faser i livet. 

Bygga bostäder som människor vill bo i
Vi ska fortsätta att bygga bostäder som människor vill 
ha. Det innebär bostäder som är prisrimliga, ligger 
nära kollektivtrafik och service och ger goda boende-
miljöer. Bostäder som uppfyller dessa kriterier kom-
mer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på 
bostadsmarknaden.

Grönkompensera när vi tar naturmark i anspråk
Vid nybyggnation är det nästan alltid så att den mark 
som tas i anspråk innehåller naturmark eller annan 
form av grönska och naturvärden. Det kan vara moti-
verat att låta natur och växtlighet ge vika för nya bo-
städer, verksamheter eller något annat som är viktigt 
för invånarna och kommunen, men vi ska alltid kom-
pensera för det. När naturvärden försvinner ska nya 
naturvärden tillföras i form av grönkompensation. Det  
kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaure-
ring av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer 
eller genom att långsiktigt skydda naturområden som 
tidigare saknat skydd.

Följa upp den långsiktiga planeringen
Upplands-Bro har ambitiösa mål om en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. För att beva-
ka att utvecklingen går åt rätt håll ska vi följa upp hur 
väl viljeinriktningarna i FÖP Bro följs i efterföljande 
politiska beslut, planering och genomförande. Upp-
följningen kommer också att ge oss en indikation på 
hur väl FÖP Bro fungerar som politiskt styrdokument. 

 
 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg inifrån och ut. Börja med det som är 

närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, 
centrumnoder och service. Antagande av 
detaljplaner  måste anpassas efter behov 
och efterfrågan.

• Områden med naturvärdesklass 1 och 2 ska 
bevaras. I områden med naturvärdeklass 3 
och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas 
vid byggnation.
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Prioriterat e�er 2040

Prioriterat 2030 - 2040

Prioriterat �ll 2030

Pågående utbyggnad

Pågående detaljplan 

Befintlig bebyggelse

Förslag utbyggnadsordning:

Genomförande Bro

Kvista

Bro

Tegelhagen

E18

Lejondalssjön

Örnässjön

Mälaren

Rättarboda
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Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, 
samrådshandling, 2020-06-09.

Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun
Layout: Upplands-Bro kommun
Fotografer: Enligt bildtext och annars Upplands-Bro kommun där 
inget annat anges. Några av inspirationsbilderna är av okänt ur-
sprung. Flygbilder är fotograferade av Bergslagsbild AB. 

Under arbetet med samrådsförslaget fungerade samhällsbyggnads-
utskottet som politisk styrgrupp.

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 värl-
dar, storstadens puls och lantligt boende.
Här möts en mångtusenårig historia med en spännande framtidsut-
veckling. 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.

www.upplands-bro.se/tatort

kommunstyrelsen@upplands-bro.se

08 581 690 00
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emilia Kihlstrand 

Utredare 

Utbildningskontoret 

+46 8-581 696 64 

emilia.kihlstrand@upplands-bro.se 

2020-07-20 UN 20/0221  

Utbildningsnämnden 

 

 

 

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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Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan 
för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets yttrande om förslag till 

fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040.  

Sammanfattning 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 2020 § 67 sänds förslag på 

fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040, ut på 

utställning i enlighet med PBL SFS 2010:900. Samrådshandlingarna är en 

fördjupning av Upplands-Bros gällande översiktsplan. 

Utbildningskontoret yttrar sig över hur FÖP Kungsängen 2040 kan påverka 

Utbildningskontorets verksamhetsområde, se nedan.  

Beslutsunderlag 

 Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 

2040, den 9 juni 2020 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 20 juli 2020 

Ärendet 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 2020 § 67 sänds förslag till 

fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040, ut på 

utställning i enlighet med PBL SFS 2010:900.  

Utbildningskontoret yttrar sig över hur FÖP Kungsängen 2040 kan påverka 

Utbildningskontorets verksamhetsområde, se nedan.  

Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande 

översiktsplan och innehåller förslag till fördjupad översiktsplan, 

hållbarhetskonsekvensbeskrivning samt planeringsförutsättningar.  

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret yttrar sig över förslag på fördjupad översiktsplan för 

Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040, i nedanstående text kallad FÖP. Ett 

övergripande intryck är att FÖP är tydlig och lätt att förstå, vilket är viktigt för 

att göra förslaget tillgängligt för kommuninvånare och remissinstanserna.   
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-07-20 UN 20/0221 

 
 

 

Utbildningskontoret bedömer att utvecklingsinriktningen i FÖP, där särskilt 

ytor för barn ska vara lättare och roligare att orientera sig i, är bra (s.3). Det är 

också viktigt att man i FÖP lyfter fram att hänsyn tas till barns behov vid 

utveckling av Kungsängens torg (s. 8).  

Utbildningskontoret ser positivt på att blanda skolor med annan bebyggelse i 

större utsträckning samt att det i FÖP betonas på vikten av grönska vid skolor 

och förskolor (s. 13). Det stämmer väl överens med Utbildningskontorets 

intressen. 

I övrigt anser Utbildningskontoret att det är viktigt att Utbildningsnämndens 

behov av utökade verksamheter tas till vara i takt med ökat bostadsbyggande. 

Behovet av fler förskoleplatser och grundskoleplatser måste beaktas. Vid ny- 

och ombyggnationer bör även lämpliga trafiklösningar i anslutning till 

förskolor och skolor särskilt prioriteras. 

Barnperspektiv 

En trygg och välfungerande närmiljö är en förutsättning för att barn och unga 

ska utvecklas och må bra.   

 

 

 

Kaj Söder  

Utbildningschef  

  

 

 

Bilagor 

1. Missiv inför samråd den 9 juni 2020 

2. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 

2040 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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 MISSIV 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum  Vår beteckning 

 9 juni 2020  KS 15/0261 
 

  Till berörda remissinstanser, 
sakägare och andra intresserade 

 
 

 

       Utställningslokaler: 
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen. 
- Kungsängens bibliotek, Kulturhuset, Furuhällsplan 1, 
Kungsängen.  
- Biblioteket i Brohuset, Bro Centrum 1, Bro. 

Materialet finns även på kommunens webbplats  
www.upplands-bro.se/tatort. 

Handlingar: 
- Missiv (denna handling). 
- Remiss- och sändlista. 
- Samrådsbeslut KS 2020-05-27 § 67. 
- Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 
Kungsängen 2040. 
- Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – Fördjupade översiktsplaner för 
Bro och Kungsängen. 
- Planeringsförutsättningar – Fördjupade översiktsplaner för Bro och 
Kungsängen. 

 

   
  

 

Samråd  
av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen i  
Upplands-Bro kommun, FÖP Kungsängen 2040 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för Kungsängen i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 67 § 
sänds planförslaget, FÖP Kungsängen 2040, ut för samråd i enlighet med PBL SFS 
2010:900. Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande 
översiktsplan ÖP 2010. Varmt välkommen att delta! 

FÖP Kungsängen har särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
FÖP:en zoomar in på tätorterna och ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska 
utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för att 
klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar. Vi 
tittar särskilt på hur Kungsängens torg kan fortsätta utvecklas som en trygg och 
levande plats, hur stationsområdet kan utvecklas och hur vi kan göra kommunen 
lättare och roligare för barn att orientera sig i. 

Till planförslaget hör en sammanfattning av planeringsförutsättningar för Bro och 
Kungsängen. Med planförslaget följer också en hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
som utgör en miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt 
bestämmelserna i Miljöbalken.  

Vi vill veta vad du tycker! Vi vill nu fortsätta dialogen med boende och verkande i 
Upplands-Bro kommun, myndigheter och grannkommuner med flera. Planförslaget 
innehåller både övergripande strategier och konkreta förslag som vi gärna vill veta era 
tankar om.  

Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i 
samrådsredogörelsen ska de lämnas skriftligt. Skicka dina synpunkter till  
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller 
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Kungsängen KS 
15/0261”. Det går också bra att ringa oss för ett samtal. Vi behöver era synpunkter 
senast den 25 september 2020.  

Samrådstiden är 9 juni – 25 september 2020. Förslaget finns att se på biblioteken i 
Bro och Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum.  Materialet finns 
även på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/tatort.  

Frågor i ärendet besvaras av Susanna Evert, översiktsplanerare på 
Samhällsbyggnadskontoret.  
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2020-06-09   

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 08-581 690 00 
kommunstyrelsen@upplands-bro.se 

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  

Samhällsbyggnadskontoret behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så 
som namn, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan 
behandling är för att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.  

Om du är markägare har vi fått dina uppgifter från Fastighetsregistret. De uppgifter du 
själv lämnar i till exempel yttranden registreras för administration och uppföljning. Vi 
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse eller 
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är 
personuppgiftsbiträden, till exempel plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: 
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen.  
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Landsbygdskärna, 
bebyggelse och service

Järnväg - stråk och 
station

Regionalt stråk och 
koppling, väg

Sammanfattning - Fördjupad översiktsplan för Kungsängen

Upplands-Bro kommun arbetar med hållbar sam-
hällsutveckling och helhetssyn. Social, ekonomisk 
och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga  
arbetet och samhällsbygget.
Agenda 2030 och de globala målen är våra gemen-
samma, liksom de mål och utmaningar som finns i 
Stockholms- och Uppsalaregionen. 
FÖP Kungsängen innehåller därför även de fyra  
huvudmålen och fem av de sex största utma-
ningar som identifierats i den regionala ut-
vecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050. 
Och vi möter dem utifrån Kungsängens  
specifika förutsättningar. 

Kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling:

Utvecklingsinriktning Upplands-Bro tätorter 2040:

Vad vill vi uppnå? 
Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som 
ger plats!

Varför gör vi det såhär?
 
Våra utmaningar och mål är gemensamma!

Sammanfattning     2

Illustrationskarta - utvecklingsinriktning 3

Hur översiktsplanerar vi?         4

Kungsängen år 2040   6

Strategikarta - Kungsängen 2040         7
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Strategikarta - torg och stationsområde        10
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Målpunkter, näringsliv och service    16

Infrastruktur    18

Strategikarta - infrastruktur   19

Hållbarhetskonsekvenser   21
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Centrala
Kungsängen E18

Brunna

Rankhus

Tibble

Görvälnkilen

Örnässjön

Lillsjön

E18

Enköpingsvägen

J

Totalförsvarets influens-
område

Rekreation, natur- och kultur-
miljö och areella näringar

Eko- sociodukt, förslag

Tätortsavgränsning

Järnväg - stråk och 
station

Torg, service och handel, befintlig 
och förslag

Målpunkt Mälaren

Målpunkt friluftsliv

Strategiska vägkopplingar, 
befintliga och förslag

Idrottsplats och aktivitetscentrum

Förslag kretsloppscentral 

Förslag trafikplats, tillbyggd eller ny halv.

Strategiska kopplingar gång- och cykel

Strategiska kopplingar båttrafik

Strategiska blågröna stråk = rekreativa 
grönytor och dagvattenhantering

Utvecklingsinriktning

Hur gör vi det?
 
Vi stärker kopplingen mellan Kungsängens 
olika delar
Vi  gör det lättare att orientera sig och pekar ut  
viktiga kopplingar mellan centrala Kungsängen, 
Brunna, Tibble och Rankhus. 

Vi utvecklar de gemensamma mötesplatserna 
Vi stärker gemensamma mötesplatser och aktivitets-
centrum, som Kungsängens torg och Kungsängens  
Idrottsplats. 

Vi ger större plats åt de små
Vi gör Kungsängen lättare och roligare för barn att 
vara och orientera sig i.

Vi gör strandpromenaden mer tillgänglig för alla 
Vi stärker kopplingen till Mälaren och sjöarna, och 
vill utveckla stråken längs Mälaren och Lillsjön- 
Örnässjön.

Vi utvecklar stationsmiljön
Vi lägger grunden för en stationsmiljö som är  
anpassad efter resenärernas behov. 

3Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling, 2020-06-09.
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 Definitioner av de fyra teman som genomsyrat arbetet med planförslaget:

Hur översiktsplanerar vi för Kungsängens framtid?
Kort beskrivning av uppdraget
Under våren 2017 gav Kommunstyrelsen samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Kungsängen. I uppdraget ingår att 
särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett 
förändrat klimat och trafikens brister och behov. 
FÖP Kungsängen ska förtydliga förutsättningar-
na och inriktningen på den fysiska utvecklingen i  
Kungsängen på lång sikt. Planen ska se till helhet och 
sammanhang och underlätta för kommande proces-
ser så som detaljplanering, bygglovsfrågor och annan 
tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i priorite-
ringar i kommunens tillväxt som främjar en god kom-
munal ekonomi. 

Planens relation till ÖP 2010 och FÖP 2016
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en änd-
ring av gällande översiktsplan. Upplands-Bro har 
en kommunövergripande översiktsplan som heter  
ÖP 2010. Den antogs av kommunfullmäktige i  

december 2011 och aktualitetsförklarades i mars 2018.   
I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbyg-
den kallad FÖP 2016. FÖP Kungsängen är en geo-
grafisk fördjupning och blir alltså ytterligare en 
ändring av ÖP 2010. Planförslaget innehåller ett 
antal nya planeringsinriktningar. Dessa föreslås er-
sätta befintliga planeringsinriktningar i kapitel 11 
i ÖP 2010, ”Kungsängen”. I övrigt fortsätter alla 
planeringsinriktningar i ÖP 2010 och FÖP 2016 
att gälla som vanligt.

Avgränsning - tid och innehåll
Horisontåret för planen är 2040 med utblick mot 
2050. Den rumsliga avgränsningen är den antagna  
tätortsavgränsningen för Kungsängen enligt  
FÖP 2016 med ett förslag till ändring. 

Relation till pågående planprojekt
De detaljplaneuppdrag som är beslutade vid tiden 
för samrådet värderas inte av samrådsförslaget utan  

hanteras som givna förutsättningar. Pågående plan-
uppdrag presenteras i samtliga strategikartor med 
ett eget lager. I ett fall föreslår FÖP Kungsängen att 
ändra tätortsavgränsningen på grund av pågående de-
taljplanearbeten.
I kapitlet om genomförande ges ett förslag till utbygg-
nadsordning. Där kan finnas motstridiga tankar jäm-
fört med den beslutade detaljplaneprioritering som 
gäller i dagsläget. FÖP Kungsängen ska dock se till en 
långsiktigt hållbar utveckling på en övergripande nivå.

Relation till pågående förstudier
För Kungsängens stationsområde och centrum görs  
en mer detaljerad förstudie. Olika scenarier ska be-
lysas för torgdelen med handel och samhällsser-
vice samt för bussterminal, infartsparkering och 
pendeltåg. Kopplingar och stråk som det mellan  
stationen och Kungsängens centrum studeras närmare 
och arbetet sker i samverkan med Trafikförvaltningen 
och Trafikverket. 

Social hållbarhet:
Vi utgår från att en socialt hållbar utveckling innebär 
att samhällets resurser fördelas på sätt som skapar 
möjlighet för fler att förverkliga sina liv genom utbild-
ning, arbete och boende med tillgång till önskade 
kvaliteter. Det betyder också att den sociala samman-
hållningen och samhörigheten med samhället stärks 
genom att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. 
Och det innebär att människors behov och trygghet 
säkerställs.1

1 Definitionen är lånad av Stockholms Stad (2015), Skillnadernas Stockholm –  
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.

Barnperspektivet:
Vi utgår från Barnkonventionen och att:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör 
barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den  
respekterad. 

Ett förändrat klimat:
Vi utgår från Klimatlagen och regeringens klimatmål 
som syftar till att skapa ett hållbart samhälle som är 
anpassat till ett förändrat klimat och är fritt från ut-
släpp och farliga gifter med hänsyn till både männ-
iskor, djur och natur. 

Trafikens brister och behov:
Vi utgår från den Regionala utvecklingsplanens mål 
om att kollektivtrafikens andel av de motoriserade re-
sorna ska öka och att skapa ett mer transporteffektivt 
samhälle.

4 Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09.
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Varför är FÖP Kungsängen så kort?
Med ett kortfattat dokument vill vi bidra till en  
tydligare styrning av den fysiska planeringen, och  
fokusera på de frågor som är viktiga att samråda med alla 
inblandade. Det ska vara lätt att se vad kommunen vill.
De förutsättningar som ligger till grund för  plan- 
förslagets avvägningar och hänsynstaganden är  
samlade i flera olika dokument som följer med som 
underlag:
 1. Planeringsförutsättningar:
Består av tematiska kartbilder över kommunen med 
gällande riksintressen, natur- och kulturvärden med 
mera samlat. Här finns också beskrivningar av avväg-
ningar och hänsyn samt tydliggörande av skillnader 
mellan ÖP 2010 och FÖP Kungsängen 2040.
 2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive miljö-
konskvensbeskrivning.
 3. Utvecklingsprogram för Gröna dalen.
 4. Kulturmiljöinventering för Kungsängen.
 5. Trafiknätsanalys för Kungsängen.
 6. PM för genomförd ekosystemtjänstekartläggning 
inklusive övergripande naturvärdesinventering.
 7. PM för statistik och analyser som underlag för en 
ökad social hållbarhet i den fysiska planeringen.
 8. PM för genomförda täthets- och nåbarhetsanalyser 
(ur barnperspektiv bland annat). 
 9. Ytdispositionsstudie Kungsängens IP.

Här hittar du planeringsförutsättningarna: 
www.upplands-bro.se/tatort

Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och  
Mälardalsregionen, och många frågor och utma-
ningar är gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, in-
frastruktur och grönstruktur med andra kommuner, 
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna 
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställ-
ning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt. 
Allmänna och statliga intressen
Planförslaget som helhet består av tre delar:
plandokument, hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
och planeringsförutsättningar. 
I planeringsförutsättningarna redogör kommunen 
för hur FÖP Kungsängen förhåller sig till riksintres-
sen med mera och resultatet av avvägningarna visas i 
plandokumentet. 
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag 
att på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och 
statliga ställningstaganden om exempelvis skyddsvär-
da områden. När staten pekar ut geografiska områden 
som är av nationell betydelse för olika samhällsin-
tressen, kallas dessa för riksintressen.

Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver 
samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen. 
En sammanställning av de mellankommunala intres-
sen som är aktuella i FÖP Kungsängen redovisas i 
planeringsförutsättningarna på sidan sju. I de utveck-
lingsstrategier och den mark- och vattenanvändning 
som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan 
dessa olika intressen. Detta gäller till exempel fyr-
spårsreservat längs Mälarbanan, värnandet av den re-
gionala grönkilen och utvecklingen av Norra Stäksön.

Relation till andra styrdokument
Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet 
och service. Social, ekonomisk och miljömässig håll-
barhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhälls-
bygget. De strategi- och styrsystem som finns inom 
kommunen har beaktats i planförslaget.

Planområde och tätortsavgränsning
I ÖP 2010 redovisas tätortsavgränsningen för  
tätortsutvecklingen av Kungsängen. I kommunens 
landsbygdsplan FÖP 2016 justerades den något. Och 
nu sker detaljplanering för lagerverksamhet i ett om-
råden utanför tätorten. Därför justerar vi tätortsav-
gränsningen i enlighet med detta.
Precis som tidigare gäller detaljplanekrav inom  
tätortsavgränsningen, och all nybyggnad ska ske i 
överensstämmelse med gällande planer eller föregås 
av detaljplaneprövning.

Ändringar i tätortsavgränsning FÖP Kungsängen:
Utvidgad yta vid pågående planuppdrag ”Tång 2:5” 
samt en något minskad yta söder om järnvägen som 
utvecklas som befintlig areell näring på landsbygden.

Nytt förslag jämfört med 
gällande FÖP 2016 (beige fält).

Förslag FÖP Kungsängen.

5Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling, 2020-06-09.
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Kungsängen år 2040 - en sammanhållen tätort som följer landskapet
Kungsängen år 2040
Kungsängen ska utveckla fler av stadens 
kvaliteter
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmäs-
sig karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta drag 
skiljer Kungsängen från Bro, och är något som ska 
utvecklas vidare och stärkas. Stationsområdet ska an-
passas efter en större befolkning och fler funktioner. 
Vi ska fortsätta att förtäta i centrumnära lägen, med 
arkitektur som drar nytta av det kuperade landskapet 
och stärker platsens identitet. På detta sätt förstärks 
också befolkningsunderlaget för service, och Kungs-
ängens torg kan fortsätta vara det största torget i kom-
munen och en gemensam mötesplats för alla som bor 
här.

Kungsängen ska få spreta - men de olika delarna
ska hänga ihop
Kungsängen är blandat. Villor från olika tider samsas 
med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden, 
höghus med utsikt över Mälaren och inslag av äldre 
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och ägan-
derätter är alla representerade. Denna spretighet är 
något vi ska värna om. Men för att Kungsängen ska 
kunna växa på ett hållbart sätt är det viktigt att stärka 
den röda tråden och de sammanhållande funktionerna 
för Kungsängen som helhet. 
Orten är utdragen på längden och avstånden mellan 
Kungsängens olika delar kan upplevas som långa. I 
de projekt som pågår i ”mellanrummen” mellan om-
råden av tät bebyggelse ska fokus vara på kopplingar 
och sammanhang. I Kungsängen år 2040 har det nya 
området Rankhus bidragit till att stärka kopplingen 
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning 
i centrala lägen bidrar till att koppla ihop centrala 
Kungsängen och Tibble, samtidigt som Gröna Dalen 
bevaras och värnas som ett blågrönt stråk.

Ortens historia och karaktär
Kungsängen är kommunens största tätort med om-
kring 16 000 (2019) invånare och kommunens bredas-
te serviceutbud. I Kungsängen finns pendeltågstation 
och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik mellan 
Stockholm och Kungsängen. Fyrspårsutbyggnaden 
mellan Tomteboda-Kallhäll kan förbättra turtätheten 
ytterligare. De senaste åren har det byggts mycket i 
Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. De cen-
trala delarna förtätas alltmer.

En ung tätort uppvuxen kring pendeltågsstationen 
Upplands-Bro ligger centralt i Mälardalen och byg-
den har länge varit bebodd. Tätorten Kungsängen är 
dock en relativt ung samhällsbildning som vuxit fram 
vid järnvägsstationen. Området runt den nuvarande 
stationen var glest befolkat innan Kungsängen fick 
järnvägsförbindelsen. Ett fåtal byggnader fanns kon-
centrerade dels vid Kungsängens kyrka, dels kring det 
lilla sockencentrum som vuxit fram utmed den gamla 
landsvägen, vid gården Tibble. Området där nuva-
rande centrum ligger började bebyggas först i mitten 
av 1920-talet. År 1968 började de första pendeltågen 
rulla på järnvägssträckan Kungsängen – Södertälje.
Tätortens relativt unga historia med prägel av sen-
modernismens planeringsideal har resulterat i en 
karaktär av bostadsförort snarare än av småstad. 
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles. 
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och 
trafikmatas separat. Detta medför att många områden 
är ganska homogena, men också att det finns gott om 
gröna ytor och att trafiksäkerheten är hög. 
Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer bevarade i 
centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyg-
gelse finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och 
Ekhammars gård minner om den jordbruksbygd som 
centrala Kungsängen en gång var.

Kungsängen ska utnyttja sitt läge nära naturen 
och vattnet
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstatio-
nen, och det är gångavstånd från centrala Kungsängen 
till mälarstrand, sjöar, naturreservat, friluftsområden 
och bitvis dramatisk natur. I Kungsängen år 2040 
har vi dragit ytterligare nytta av närheten till naturen 
och vattnet. Nya och tydligare kopplingar gör att man 
snabbare och lättare kommer ner från centrum till 
strandpromenaden längs Mälaren, som har utvecklats 
med gång- och cykelväg. Gröna udden har utvecklats 
som mötesplats för samvaro, rekreation och lek vid  
Mälaren, ett stenkast från centrum. Rankhus är byggt 
på ett sätt som gör det lätt att ta sig genom det nya om-
rådet till målpunkterna längs vattnet. 

Vi står fast vid att grönkilen bör värnas och  
utvecklas
Mellan Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som 
är en grönkil av både regional och lokal betydelse. 
Vikten av att bevara centrala grönstråk både för klima-
tets, den biologiska mångfaldens och djurlivets skull, 
liksom för dess frilufts- och rekreationskvaliteter är 
stor. Vi står fast vid ställningstagandet att grönkilen 
bör värnas och dess värden och funktioner utvecklas. 
När tätorterna växer på ett hållbart sätt bör detta inte 
ske på bekostnad av grönkilen och de kvaliteter som 
bidrar till att göra Upplands-Bro till en attraktiv kom-
mun att bo och leva i. Den gröna kopplingen i kartan 
visar att grönstrukturens värden och funktioner bör 
bevaras, stärkas och vidareutvecklas i samband med 
planeringen och exploateringen av områdena i nord-
västra Kungsängen. För att främja friluftslivet och 
möjligheterna till tätortsnära rekreation och förbättra 
det svaga gröna sambandet inom Grövälnkilen före-
slås en eko- sociodukt över E18.
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Brunna

Rankhus

Stäksön

Görvälnkilen

Örnässjön

Lillsjön

Tibble

Centrala Kungsängen

E18

Enköpingsvägen

J

Tätortsavgränsning

Entréer till tätorten

Bebyggelse av olika slag

Grönområden, rekreation och ekosystemjänster

Pågående detaljplaner vår 2020  (inom tätort)

Befintlig järnväg och stationsläge 

Eko- sociodukt, förslag

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden med flera aktiviteter

Kungsängens IP utveckling

Torg, service och handel, befintliga och förslag

Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor   
och dagvattenhantering

Rekreation, natur- och kulturmiljö och 
areella näringar

Totalförsvarets influensområde

Kungsängen 2040
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Kungsängens torg
Vid Kungsängens torg finns allt man behöver
Kungsängens torg är det största centrumtorget i 
kommunen. Här finns mataffärer, apotek, System- 
bolag och tobaksaffär, optiker, garnbutik, klädaffär 
och flera restauranger, vårdcentral och tandläkare. 
Med pendeltågsstation, kommunhus och kulturhus, 
kommersiell service och ett nyrenoverat torg, har 
Kungsängens torg goda förutsättningar att stärkas yt-
terligare som den mest centrala mötesplatsen i kom-
munen. 
Kungsängens torg är ett mindre centrum nära större 
kommersiella handelsplatser som Jakobsberg och 
Barkarby. Torget behöver ha sin egen identitet där  
fokus inte bara är handel, utan också lek och samvaro 
för alla åldrar. Med en utbyggd stationsmiljö, en bättre 
orienterbarhet i de centrala delarna och en tydligare 
koppling till strandpromenaden och vattnet skulle 
Kungsängens centrum bli en mer levande och trivsam 
mötesplats än det är idag.

Det här ska vi göra:
Öka orienterbarheten
Torgets gestaltning ska anpassas för att tydliggöra 
centrums tyngdpunkter och stråk och få det att hänga 
ihop bättre. På sikt kan byggnader behöva ersättas och 
nya byggas för att ge möjlighet att utveckla handels- 
och serviceutbudet, skapa mer stadskänsla och öka 
orienterbarheten. Det ska också bli lättare både att gå 
och att köra bil i området.

Göra plats för aktivitet och lek i stadsrummet
Att öka orienterbarheten handlar också om att skapa 
målpunkter, mötesplatser  och stadsrum som männ-
iskor dras till och känner igen. Kungsängens torg ska 
i framtiden erbjuda fler ytor som lockar till lek och ak-
tivitet. 
Att stärka torget med lekytor för barn, offentlig 
konst och lekfull arkitektur ska bidra till att göra  
Kungsängens torg till en mer levande och trygg plats 
där människor vill vara.

Torget ska utvecklas med en tydligare struktur, mer 
konst och lekytor för barn. Det ska finnas plats för 
bilarna, men inte på bekostnad av människorna. Den 
service som finns ska stärkas och få möjlighet att ut-
vecklas i takt med den växande befolkningen.

Utmaningar:
• Kungsängens torg är fragmenterat och svårt att 

få överblick över. I praktiken består det av flera 
mindre torg som skiljs åt av byggnader som står 
mitt i centrum. Det är svårt att orientera sig för 
såväl gående som bilister och det är otydligt var 
det kommersiella utbudet börjar och slutar.

• I dagens centrum finns inte tillräckligt med lo-
kaler för befintliga företag att utöka sin verk-
samhet. Inte heller finns det mycket plats för  
nyetableringar.

• Det är ont om parkeringsplatser i relation till be-
hovet. Samtidigt upptar de stor del av den centrala 
ytan och dominerar delar av torget. 

Inspirationsbilder från Lunds kommun, Konsul Olssons plats i Helsingborg och Kungsängens torg i julbelysning
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 PLANERINGSINRIKTNINGAR
• Utveckla Kungsängens torg till en attraktiv 

och livfull mötesplats med fler lokaler och 
bättre orienterbarhet.

• Skapa utrymme för fler arbetsplatser i cen-
trala Kungsängen, för ett levande näringsliv 
och torgområde.

• Bejaka konst, lekfullhet och varierande ut-
tryck när vi förtätar centralt.

• Ge barnen större plats i centrala  
Kungsängen genom fler lekytor, lekfull form-
givning och mer offentlig konst.

Skapa fler ytor för utökad kommersiell verksamhet
Om strukturen på det centrala torget förändras till det 
bättre kan förtätning göras som erbjuder fler lokaler 
till verksamheter. Bostadshus med verksamhetslokaler 
i botten och eventuella parkeringar i källaren är något 
som både skulle stärka underlaget för service och ge 
utrymme för fler verksamheter att etablera sig. 

Överbrygga Enköpingsvägen som barriär och 
stärka kopplingarna mellan centrala Kungsängen 
och Mälaren
Järnvägen ligger idag som en barriär mellan Kungs-
ängens torg och Mälaren. Bostadsområdet mel-
lan järnvägen och Strandvägen är ytterligare en  
barriär. 
För att stärka kopplingen mellan centrum och  
Mälaren behöver möjligheterna att minska järnvägens 
barriäreffekt utredas. ”Genvägarna” genom villaområ-
det ner till vattnet ska tillgängliggöras på ett sätt som 

Flygbilder över Kungsängens torg- och stationsområde. Strategiska Mälarnära gång- och cykelstråk markerade.

gör vattnet lätt att nå från centrum och förmedlar att 
strandområdet är till för alla. 
Strandvägen ska utvecklas till en strandpromenad där 
gående och cyklister har en lika självklar plats som 
bilarna.

Utveckla centrumparkeringen
Bilarna ska även fortsatt få plats vid Kungsängens 
torg, men den platsen behöver anpassas bättre till de 
olika behov som finns. Dagens centrumparkeringar tar 
upp stora ytor, samtidigt som många upplever brist på  
parkeringsplatser. Att hitta nya lösningar för parkering 
är en nyckelfråga för att Kungsängens torg ska kunna 
bli den sociala mötesplats som det har potential att 
vara.
Skapa nya kopplingar över och runt torget
Öppna upp för både gående, cyklister och bilister att 
röra sig genom torgmiljön från Furuhällsvägen till 
Östervägen.
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Torg- och  
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För Kungsängens stationsområde och centrum 
görs även en mer detaljerad förstudie parallellt 
med FÖP-samrådet. Olika scenarier ska belysas för  
själva torgdelen med handel och samhällsservice 
samt för bussterminal, infartsparkering och pendel-
tåg. Kopplingar och stråk som det mellan stationen 
och Kungsängens centrum ska studeras närmare. 
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Kungsängens stationsområde
 
 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Reservera ytor vid Kungsängens station för 

utveckling av kollektivtrafiken. 
• Prioritera bytespunktens funktioner före an-

dra intressen.
• Reservera ytor för eventuell utökning av ter-

minaldäcket i Kungsängen över både Enkö-
pingsvägen och järnvägen. 

• Utveckla sekundärentrén i Kungsängen och 
området runt omkring. 

• Förbättra kopplingen till torget.

Kungsängen växer snabbt och behovet av  
ytor för kollektivtrafiken likaså
Många av de boende i Upplands-Bro pendlar dagligen 
till arbetet i andra delar av Stockholm. Kommunen är 
beroende av att pendeltågstrafiken och stationsområ-
det är väl dimensionerade för att klara ett växande an-
tal resenärer. Stationsområdet behöver därför utveck-
las för det framtida Kungsängen. 
I takt med att Kungsängen växer ses även busslinje-
nätet över. Fler bussar kräver mer plats vid stationen, 
och i området närmast pendeltågsstationen behöver 
flera olika funktioner få plats för att fungera bra som 
bytespunkt. Man ska kunna byta smidigt mellan buss, 
cykel, bil eller taxi och pendeltåg. Stråket till centrum 
behöver också vara tydligt och lättillgängligt. 

Utmaningar:
• Dagens bussterminal är redan idag trång och räck-

er inte till för framtidens busstrafik. Infartsparke-
ringen behöver också utökas.

• Kungsängens station har idag två entréer, men de 
ligger på olika nivåer och det är endast den västra  
entrén som är tillgänglighetsanpassad. 

• Järnvägsspåret är en betydande barriär mellan 
centrum och Mälaren. Nivåskillnaderna i landska-
pet bidrar till barriärkänslan.

Det här ska vi göra:
Reservera ytor vid Kungsängens station för ut-
veckling av kollektivtrafiken
Kollektivtrafik är ytkrävande. För att kollektivtrafiken 
ska kunna fungera och vara ett attraktivt alternativ re-
serveras ytor för bussterminal, infartsparkering för bil 
och cykel, rastlokal för bussförare, stationsnära ser-
vice med mera. Vissa ytor vid stationen kan behöva 
omfördelas mellan olika funktioner. Bytespunktens 
funktioner ska prioriteras.

Reservera ytor för eventuell utökning av däcket 
för bussterminal
Dels över Enköpingsvägen, dels över järnvägen.  
Detta för att få plats med alla hållplatslägen för rese-
närer på samma plan för att underlätta byten. Buss-
platser och andra funktioner som inte rör resenärer 
kan eventuellt flyttas ner till Enköpingsvägen.

Reservera yta på Enköpingsvägen för eventuella 
funktioner för bussar
Delar av dagens infartsparkering närmast stationen 
kan eventuellt behövas för bussfunktioner. Hiss och 
trappa behövs mellan väg och däck. Infartsparkering-
en nordost om sekundärentrén bör kunna byggas ut.

Koppla ihop infartsparkering och övriga funktio-
ner på Enköpingsvägen bättre med områdena norr 
om vägen. 
Stråket upp till Kungsängens centrum behöver bli tyd-
ligare och mer lättillgängligt.

Flygbild Kungsängens stationsområde.
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Torg, service och handel

Värna Gröna Dalen som blågrönt stråk och ge da-
len en förbindande funktion.
Gröna Dalen är ett öppet, samlande och centralt blå-
grönt stråk som förbinder Brunna, Rankhus, centrala 
Kungsängen och Tibbleområdet med varandra. Idag 
kan dalen upplevas som en barriär mellan områden, 
samtidigt som den har en viktig rekreativ funktion och 
på vissa ställen höga naturvärden. Vi behöver stärka be-
fintliga rörelsestråk och skapa nya mellan Brunna och 
centrala Kungsängen. Dalen behöver också utvecklas 
till en mer tillgänglig och rekreativ miljö med nya dag-
vattenlösningar. De koloniområden med odling som 
finns idag ska utvecklas och om möjligt bli fler.

Bebyggelseutveckling
Högt exploateringstryck kräver en långsiktig  
strategi
Mycket har hänt i Kungsängen under de senaste tio 
åren. Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av 
långsiktiga strategier för hur utbyggnaden ska ske på 
ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Under 2010-talet antogs flera detaljplaner i Brunna 
verksamhetsområde och Norrboda handels- och bo-
stadsområde. De har inneburit att ett stort antal nya ar-
betsplatser och bostäder har byggts i kommunen. Ut-
gångspunkten när vi blickar mot 2040 och 2050 är att 
vi ska stärka och komplettera Kungsängen med både 
småhus och flerbostadshus som anknyter till platsen 
och bidrar till att stärka helhetskänslan och orienter-
barheten. 
Utmaningar: 
• Kungsängen är en ort utdragen på både längden 

och bredden, med relativt stora avstånd mellan 
Brunna, centrala delarna av Kungsängen och 
Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en splittrad 
känsla i Kungsängen som helhet. 

• Kungsängens bitvis kuperade landskap, järnvägs-
spåret, E18 och Enköpingsvägen sätter de fysiska 
ramarna för hur Kungsängen kan växa och ut-
vecklas. 

• Klimatförändringarna ställer nya och högre krav 
på oss, både när det gäller befintlig och tillkom-
mande bebyggelse. I Kungsängen måste vi bygga 
på ett sätt som klarar skyfall, översvämning från 
Mälaren, höga temperaturer och risken för ras, 
skred och erosion. Det vi bygger ska också bidra 
till en miljömässigt hållbar livsstil.

• Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren 

till följd av ett stort bostadsbyggande i framför allt 
Norrboda. Det är ett högt tryck på förskola och skola, 
liksom på grönytor och servicefunktioner.

Det här ska vi göra:
Fortsätta att stärka stadsmässigheten centralt
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig 
karaktär med tät och hög bebyggelse. Den äldre, kul-
turhistoriskt värdefulla bebyggelsen från 1990-talet 
har kompletterats på senare år av höga punkthus som 
drar nytta av det kuperade landskapet och utsikten 
över Mälaren. För att ytterligare stärka Kungsängens 
identitet som tätort och understryka dess gynnsamma 
läge i regionen ska vi fortsätta att förtäta Kungsängen 
centralt. Bebyggelsen ska utformas på ett sätt som 
stärker stadsmässigheten och ger ett utökat underlag 
för service vid Kungsängens torg.

Använda de större förtätningsprojekten för att 
koppla ihop Kungsängens olika delar
För den fortsatta utbyggnaden bör fokus vara att läka 
ihop tätorten på ett sätt som minskar avstånden och bi-
drar till att Kungsängen blir en mer sammanhängande 
tätort. Kommande bebyggelse i till exempel Rankhus, 
Korsängen och Ekhammar behöver planeras väl för 
att bidra till att stärka den röda tråden,  öka orienter-
barheten och känslan av sammanhang. 

Låta bebyggelsen följa naturen och landskapet
Kungsängens tätort består av många områden med en 
kraftigt kuperad terräng. Det finns flera goda exempel 
i centrala lägen på där man har anpassat bebyggelsen 
efter naturen och nivåskillnaderna på ett sätt som be-
varar landskapets karaktär och naturvärden samtidigt 
som det bidrar till platsens identitet. När Kungsängen 
växer och förtätas ska vi i möjligaste mån låta byggna-
derna följa landskapets form och karaktär. 

Gröna dalens förbindande funktion, 
se vidare i utvecklingsprogram för Gröna dalen.
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Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk 

Strategisk koppling gång- och cykel

Målpunkter vid Mälaren

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk 

Strategisk koppling gång- och cykel

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden 

Kungsängens IP utveckling

Torg, service och handel

Större friluftsområden 

Bro IP utveckling

Torg, service och handel

Värna om och utveckla Kungsängens blandning
Blandad bebyggelse bidrar till social hållbarhet och 
ger en varierad stadsbild med många olika boendefor-
mer. Vi ser Kungsängens spretiga bebyggelse som en 
kvalitet som är viktig att bevara och utveckla. Centra-
la Kungsängen ska även fortsättningsvis vara ett myl-
ler av höga och låga hus, småhus och flerbostadshus, 
äldre och nyare bebyggelse, bostadsrätter, hyresrätter 
och äganderätter. Byggnader med högt kulturhisto-
riskt värde ska värnas och ny bebyggelse ska vara en 
balanserad blandning av flerbostadshus och småhus.

Planera för att Kungsängen ska växa i hållbar takt
Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat snabbt 
de senaste åren, framför allt i Norrboda. Befolkningen 
ökar när vi bygger nya bostäder, och det är viktigt att 
infrastruktur, skolor och service hänger med. Därför 
ska vi planera för ett byggande som går i hållbar takt. 
Det ger oss möjlighet att säkra kvaliteten på det som 
byggs och se till att tillväxten blir hanterbar.

Blanda bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivi-
tetsytor i större utsträckning
Kungsängen är i hög grad präglad av planeringsidea-
let med funktionsseparering som rådde under åren då 
tätorten expanderade som snabbast. Bostadsområdena 
ligger för sig, och Ekhammar är ett tydligt exempel 
med ett stort område med nästan bara skolor och 
sporthallar. I en tätort med mer blandade funktioner är 
avstånden kortare och det är mer liv och rörelse större 
delar av dygnet. Kungsängen skulle vinna på att i hö-
gre grad blanda bostäder, skolor och arbetsplatser. 

Bygga för en ökad folkhälsa
Vi vet att det finns skillnader i hälsa mellan olika grup-
per i befolkningen. Kön och socioekonomiska förut-
sättningar påverkar hälsan i hög grad och på olika sätt. 

Den fysiska planeringen har en viktig roll i att främja 
folkhälsan. 
Vi ska uppmuntra till aktivitet och rörelse genom att 
utveckla våra tätortsnära idrotts- och rekreationsområ-
den, som Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna 
udden. Vi ska skydda utsatta grupper vid värmeböljor 
genom att bevara och lägga till grönska och skugga 
vid skolor, äldreboenden och centrum. Vi ska fortsätta 
att utveckla våra viktiga gång- och cykelstråk för att 
bli ännu tryggare, så alla som vill kan ta sig runt i 
kommunen till fots och på cykel. 

 
 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Använd förtätningsprojekten för att stärka 

kopplingen mellan Kungsängens olika delar.
• Gör Kungsängen till en bättre integrerad 

tätort med lägre grad av funktionsseparering 
och fler kopplingar mellan olika områden.

• Planera för en utbyggnadstakt som är eko-
nomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

• Värna om Kungsängens blandning av hus-
typer, upplåtelseformer och arkitektoniska 
uttryck från olika tider.

• Låt bebyggelsen följa landskapet och utnytt-
ja Kungsängens närhet till natur och vatten.

• Värna Gröna Dalen som grönstråk och jobba 
medvetet med att ge dalen en förbindande 
funktion.

• Stärk mikroklimatet med skugga och grön-
ska på platser som är särskilt utsatta vid 
höga temperaturer, till exempel skolor, äldre-
boenden och centrum.

• Reservera ytor för dagvatten, översvämning-
ar och skyfall.

• Utveckla blandskogsmiljöer för en ljusare 
upplevelse och en större biologisk mångfald.

Diagram bygga för en ökad folkhälsa:
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Tätortsavgränsning

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

Tätortsavgränsning

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk

Torg, service och handel

Bebyggelse av olika slag

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk

Torg, service och handel

Bebyggelse av olika slag

1

2
3

Med hjälp av FÖP Kungsängen vill vi skapa  ett sam-
manhängande blågrönt nät som är lätt att röra sig ge-
nom. Vi ska fortsätta utveckla våra gröna stadsrum, 
parker och naturområden så de kan fungera som inne-
vånarnas utomhusvardagsrum och användas året runt. 
Planförslaget följer de riktlinjer och strategier som 
kommunens Grönplan och  utvecklingsprogram för 
Gröna dalen redan tagit fram. Flera åtgärdsförslag från 
dessa dokument har, eller håller på att, förverkligas.

Vad menar vi med ”förtäta”?
Att förtäta betyder i stadsplaneringen att man bygger 
nya hus inom befintlig bebyggelse. I tätortsmiljö kan 
det vara att bygga på obebyggda markplättar eller att 
bygga på antalet våningar på befintliga hus. Förtätning 
innebär alltid att det blir fler bostäder och människor 
på samma yta som förut. 
Att bygga på obebyggd mark utanför tätbebyggda om-
råden är inte att förtäta, även om den nya bebyggelsen 
gränsar till den befintliga och ligger inom tätortsav-
gränsningen. Stora projekt på obebyggd mark, som 
Rankhus, är inte förtätningsprojekt. 

Vad menar vi med ”stadsmässighet”?
När vi talar om ”stadsmässighet” menar vi ett stads-
rum som är aktivt under dygnets flesta timmar. Parker, 
torg och offentliga byggnader är en sammanbindande 
del av gatunätet och bidrar till en blandning av funk-
tioner och ett varierat socialt liv. Husens entréer vet-
ter direkt mot gatan. Det finns en mänsklig närvaro 
i fasadlivet med till exempel balkonger eller lokaler. 
Skalan anpassas efter den gående människan men bi-
lar är tillåtna i princip i hela gatustrukturen. Gatunätet 
är så kontinuerligt som möjligt och det finns flera sätt 
att röra sig mellan olika målpunkter. Det är nära till 
service, kultur, natur, vatten, kollektivtrafik, handel 
och bostäder.

Komplettera med ny bostadsbebyggelse 
På två ställen föreslår FÖP Kungsängen ny bebyggelse 
som varken finns med i ÖP 2010 eller ingår i något 
pågående detaljplanearbete. Det är ”hus i natur” i sko-
gen i sydöstra Brunna (1) och förtätning med ”hus i 
småstad” utmed Hjortronvägen (2). Vid Upplands-Bro 
gymnasiet föreslår vi att man utreder om det skulle 
vara möjligt att tänka sig bostäder där i en framtid och 
att gymnasiet flyttas till att ligga närmare torget (3). 

Värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten, 
som tätortsnära skogar, grönska och vatten
Tätorternas grönområden konkurrerar med behovet av 
bostäder och vägar. Men naturen i och nära tätorter är 
viktig även för människan. 

Skapa dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer
Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten är 
en grundprincip i kommunens fysiska planering. I nya 
detaljplaner är utgångspunkten alltid att hantera dag-
vattenfrågan inom planen. Möjligheterna till detta va-
rierar dock mellan olika detaljplaner, och det finns bris-
tande dagvattenhantering även i befintlig bebyggelse. 
Därför pekar vi ut större stråk som är viktiga att ut-
veckla för att dagvattenhanteringen verkligen ska vara 
klimatanpassad och robust. Vi kallar det strategiska 
blågröna stråk som integrerar ekologiska, rekreativa 
och estetiska funktioner. De ska fungera som en resurs 
och bidra till både förbättrad vattenkvalitet och attrak-
tiva och funktionella stads- och parkmiljöer.

Diagram ny bostadsbebyggelse och ekosystemtjänster:Diagram rekreativa dagvattenlösningar:
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Tätortsavgränsning
Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad användning jämfört med utpekande i ÖP 2010 

Tätortsavgränsning
Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad användning jämfört med utpekande i ÖP 2010 
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Här ändrar FÖP Kungsängen användning för 
bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
1. Enköpingvägens östra verksamhetsområde
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsområde. 
Nu föreslås område för småskaliga service-, bostad- 
och kontorsbebyggelse samt att del av ytan avsätts för 
dagvattenhantering. Det är fortsatt viktigt att reservera 
mark för fyrspår på Mälarbanan.  Enköpingsvägen bör 
i denna sträckning utvecklas till mer av en småstads-
gata. Området utgör entré till Kungsängens tätort var-
vid gestaltningsfrågor behöver belysas särskilt vid en 
kommande detaljplaneläggning.

2. Enköpingvägens västra verksamhetsområde
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsom-
råde. Tas nu bort och prioriteras istället för att bevara 
dess höga naturvärden och ekosystemtjänster.

3. Lillsjögården och 4.Tibble gård
Tidigare utpekat som utvecklingsområde för bostäder. 
På grund av dess höga kulturmiljövärden prioriteras 
detta inte som utbyggnadsområden fram till 2040. Det 
bör går bra att detaljplanelägga för mindre komple-
ment med bostäder ändå i enlighet med befintlig kul-
turmiljö om intresse uppstår.

5. Jordbruksmark söder om järnvägen
Ligger i  ÖP 2010 inom tätortsavgränsningen och flyttas 
nu för att tillhöra landsbygden och fortsätta användas 
som jordbruksmark. Fyrspårsreservat för Mälarbanan 
gäller fortfarande och ryms inom tätortsavgränsningen.

Här pågår detaljplanering som ändrar använd-
ning för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
6. Norrboda verksamhetsområde
Tidigare utpekat för verksamhetsändamål och handel. 
Planändring pågår för att möjliggöra för mer bostads-
bebyggelse i området. 

7. Tång 2:5 
Planarbetet innebär en utvidgning av tätortsavgräns-
ningen. Planen syftar till att utöka Brunna industriom-
råde. Mark  tas i anspråk som i dagsläget är en del av 
Kungsängens Golfklubb och Görvälnkilen. 

8. Viby 19:3
Planen syftar till att ställa om fastigheten Viby 19:3 där 
Coop tidigare hade en butik i Brunna till ett område 
med bostäder och offentlig och kommersiell service.

9. Ekhammars gård
I ÖP 2010 är området utpekat för förslag till kom-
mundelspark. Arbete pågår med detaljplanprogram. 
Planen syftar till att ge möjlighet för markbostäder i 
området runt Ekhammars gård. 

Här pågår detaljplanering inom tidigare utred-
ningsområde i ÖP 2010:
(Pågående planer inom utvecklingsområde listas ej.)
10. Vattentornsområdet
Planuppdrag finns för att studera möjligheten att för-
täta med bostadsbebyggelse längs Bergvägen. 

11. Örnäs
Ett godkänt detaljplaneprogram finns för Örnäsom-
rådet som pekar ut både bostäder och verksamheter. 
Programmet omfattar cirka 200 lägenheter i ett om-
råde som totalt är 76 hektar. I ett tidigt skissarbete har 
verksamhetsdelen minskats och bostadsdelen ökats. 

12. Norra Stäksön 
I FÖP 2016 valde kommunen att införliva området i 
tätortsavgränsningen och ser på lång sikt en utbygg-
nad av Kungsängens tätort med blandad bebyggelse. 
Arbete med detaljplanprogram pågår. Olika alterna-
tiva scenarier med lämplig exploatering i relation till 
nödvändiga investeringar i form av infrastruktur och 

kommunal service utreds i programarbetet. 
En tillbyggnad av trafikplats Kungsängen på E18 för-
utsätts. Den gröna kopplingen mellan Stäksön och 
fastlandet ska beaktas och höga naturvärden på de 
norra delarna av ön skyddas och utvecklas. Områ-
det omfattas av riksintresse för Mälaren med öar och 
strandområden enligt 4 kap Miljöbalken. Rekreativa 
värden i form av befintlig ridstig samt ny vandrings-
led och strandpromenad pekas i FÖP Kungsängen ut 
oavsett när eventuell utbyggnad av bebyggelse sker. 
Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd. 
Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter 
strandskydd i området. 

Diagram detaljplaner och ändringar jämfört med ÖP 2010:
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Målpunkter, näringsliv och service
I kommunen finns utöver de två centrumen i tätorterna 
två externa handelsplatser: Brunna Park handelsplats 
och Skällsta. Handeln i Bro och Kungsängens centrum 
består till största delen av mindre dagligvaruhandel 
med lokal inriktning (Ica, COOP, apotek, tobaksaffär, 
kemtvätt etc.), medan handelsplatserna erbjuder ett 
större utbud och mer sällanköpshandel (Stora COOP, 
Willys, Biltema, Plantagen etc.). De externa handels-
platserna är de lokala centrumens största konkurrenter 
om kunderna, samtidigt som de innebär att det totala 
utbudet inom kommunen blir större och mer varierat.

Kungsängen behöver både gemensamma och 
lokala målpunkter och service
Kungsängen är geografiskt uppdelat i fyra områden med 
relativt tät bebyggelse: centrala Kungsängen, Brunna, 
Norrboda och Tibble (dit man kan räkna Lillsjöområdet 
och Sylta). De olika delarna har sina egna målpunkter 
och närservice, men behöver också något gemensamt 
där människor från olika områden kan mötas.

Utmaningar:
• Kungsängens torg ska vara den gemensamma mö-

tesplatsen för alla invånare, samtidigt som det be-
hövs närservice på närmare håll i Brunna, Tibble 
och Norrboda. De lokala torgen konkurrerar i viss 
mån med Kungsängens torg, som behöver erbjuda 
något mer än närhandel.

• De relativt långa avstånden och den bristande 
kopplingen mellan Kungsängens olika delar inne-
bär en särskild utmaning i att identifiera och ut-
veckla de gemensamma målpunkterna.

Det här ska vi göra:
Utveckla Kungsängens torg som det gemensamma 
torget
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det 
viktigt med en gemensam mötesplats för alla boende 
i kommunen. Kungsängens torg är inte lika nära och 
lättillgängligt för alla, men det ligger vid pendeltågs-

stationen och är det naturliga navet i Kungsängen. Vi 
ska stärka torgets position och funktion som kommun-
centrum genom att utveckla stationsområdet, fortsätta 
att förtäta centralt, och på längre sikt genom föränd-
ring av torgets struktur.

Utveckla Kungsängens IP som en gemensam mö-
tesplats för unga i kommunen
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering 
i den geografiska mitten av tätorten. Den är relativt 
lättillgänglig från både centrala Kungsängen, Tibble, 
Brunna och Norrboda. Som sådan är den en unik plats 
i Kungsängen, och har utmärkta möjligheter att fort-
sätta vara ett nav för många unga i kommunen. IP ska 
fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor, en inklude-
rande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och 
yngre barn och vuxna. 
Barriäreffekten av E18 och Granhammarsvägen ska 
minskas och kopplingen till Gröna dalen ska stärkas 
med till exempel en gång- och cykelbro.

Snedbild Kungsängens IP och Norrboda. Bilder aktiviteter från Mostphotos.
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 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Låt Norrboda och Skällsta fortsätta vara 

kommunens nav för sällanköpshandel och 
volymhandel, och utveckla Bro och Kungs-
ängens torg som mötesplatser med vardags-
nära handel, restaurang, service och mötes-
lokaler.

•  Utveckla attraktiva närmiljöer som lockar till 
kortare resor och mer hemester*. Utveckla 
till exempel Gröna udden och Lillsjöns fri-
luftsgård till attraktiva och lättillgängliga ut-
flyktsmål.

Låta delar av Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde ge plats åt bostäder
Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde 
pekades ut i ÖP 2010 som ett nytt verksamhetsom-
råde. Detta har realiserats i viss mån, men det har visat 
sig att intresset för att etablera verksamheter i området 
väster om Brunna trafikplats (mellan Granhammars-
vägen och Pettersbergsvägen) är begränsat. Däremot 
är intresset för att bygga bostäder stort. Kommunen 
vill skapa goda boendemiljöer där i samklang med 
handelsområdet och befintliga bostäder. En annan 
form av stadsmiljö än den klassiska skapas tillsam-
mans med handelscentrumet. På grund av närheten 
till trafikplatsen och E18 ska faktorer som buller, luft-
kvalitet och kopplingar till övriga Kungsängen ägnas 
särskild uppmärksamhet i planarbetet. 

Fortsätta utveckla målpunkter och tätortsnära natur
Kungsängens vackra läge vid Mälaren och värden i 
form av naturområden, kulturmiljöer, odlingslandskap 

och tätortsnära sjöar är en stor resurs för dem som bor i 
och besöker Kungsängen. Det är gott om samlingsplat-
ser som naturreservat, badplatser och friluftsområden. 
Dessa ska vi utveckla och tillgängliggöra ytterligare. 
Fågelskådning i Tibbleviken, entréer till naturreser-
vaten, en utvecklad strandpromenad och ett rekreativt 
blågrönt stråk i Gröna dalen är några exempel.
Utgångspunkten är alltid att kombinera miljömässiga, 
rekreativa och estetiska funktioner. Till exempel finns 
en utvecklingsplan framtagen för Tibbleviken som 
ska skapa mervärden för både kommuninvånare, be-
söksnäring och miljön. Genom att stärka landskapets 
vattenhållande förmåga och ge rening som minskar 
näringsbelastningen i Tibbleviken kan vi samtidig 
förbättra förutsättningarna för rekreation, fågelliv och 
biologisk mångfald.
För Lillsjöns friluftsgård finns en utvecklingsplan 
som förverkligas de kommande åren. Vägen dit från 
Kungsängen för både bil och gc-trafik samt parke-
ringsmöjligheter ska förbättras.  

Visionsbilder Lillsjöbadet, Upplands-Bro kommun och Topia Landskapsarkitekter.Bilder ur utvecklingsplan Tibbleviken, Upplands-Bro kommun och Ekologigruppen.

*Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten 
av hemmet.
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Infrastruktur
Vägstrukturen i Kungsängens tätortsområde är till stor 
del formad efter 1960- och 70-talens riktlinjer för tra-
fikplanering, med separering av olika trafikslag. En-
köpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk 
och i princip de enda biltrafikförbindelserna mellan 
tätortens olika delar. Vägarna är entrévägar till Kungs-
ängen från E18 och från Bro och Järfälla. 
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god fram-
komlighet. Fördröjningarna är försumbara med få un-
dantag. Brunna trafikplats har köbildning under rus-
ningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt, men det 
kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen 
vid stationen och framkomligheten kan bli besvärlig 
vid trafikplatserna. Dessutom riskerar Mätarvägen i 
Brunna industriområde att överbelastas med fullt ut-
byggd lager- och logistikverksamhet.

Kopplingarna viktiga när Rankhus byggs ut
Förändringar i vägnätet kommer att behövas för att 
knyta ihop exploateringsområden med befintligt väg-
nät. Det kan också behövas nya väglänkar för att få ett 
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre lin-
jedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar 
blir vägnätet också mer robust.

Det ska bli lättare att ta sig till vattnet och ut i 
naturen
Gång- och cykelvägnätet i Kungsängens tätortsom-
råde är relativt väl utbyggt och sammanhängande. På 
sina ställen finns det dock brister i nätet vad gäller ut-
formning och kopplingar till och mellan viktiga mål-
punkter. Det saknas till exempel tydliga gångstråk från 
Kungsängens centrum ner till vattnet, kopplingarna till 
Lennartsnäshalvön och Lillsjön-Örnässjön naturreser-
vat behöver stärkas, och det ska bli lättare att ta sig 
mellan Brunna och Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.  

Utmaningar:
• Både järnvägen och flera vägar utgör barriärer i 

samhället. Detta minskar rörligheten och känslan 
av samhörighet mellan olika områden. Dessa bar-
riärer behöver överbryggas på olika sätt för att 
skapa ett mer sammanhållet samhälle.

• Entréerna till Kungsängen från E18 och Bro/Bål-
sta är otydliga.

• Den kraftiga utvecklingen av lager- och logis-
tikverksamheten i Brunna industriområde kan 
komma att behöva ökad vägkapacitet till E18 för 
alla tunga transporter.

• Underkapacitet i kraftledningsnätet gör att elför-
sörjning av nya områden är ett reellt problem. 
Kommunen kan komma att behöva prioritera mel-
lan utbyggnadsområden.

Det här ska vi göra:
Knyta ihop områden genom att skapa nya kopp-
lingar i det lokala vägnätet.
Några nya vägkopplingar bör undersökas för att kny-
ta ihop samhället bättre och skapa alternativa vägar. 
Bland annat behöver Hjortronvägen öppnas upp för 
biltrafik för att skapa en alternativ väg över Gröna 
Dalen, och Rankhus första etapp måste kopplas ihop 
med Kungsängens trafikplats och Västra Rydsvägen. 
Senare etapper norrut behöver även kopplas ihop med 
Brunna.

Utveckla kopplingar för gående mellan Kungsäng-
ens centrum och Mälaren
Den direkta närheten till Mälaren är en av Kungsäng-
ens största värden. Idag är det lätt att ta sig ner till 
vattnet och badplatsen Gröna udden med bil, medan 
gångvägarna är väldigt otydliga. De gena kopplingar-

na från centrum till vattnet genom villaområdet behö-
ver stärkas för att tillgängliggöra Mälaren ytterligare 
för alla Kungsängenbor. 

Peka ut alternativ för eventuellt ny vägkapacitet 
för Brunna industriområde
För att öka vägkapaciteten för de omfattande tunga 
transporterna till den växande lager- och logistikverk-
samheten i Brunna bör alternativa förbindelser till 
E18 utredas. Alternativ kan eventuellt vara en ny tra-
fikplats eller en ny väg mellan Brunna och Kockbacka 
trafikplats.

Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet
En gång- och cykelbro föreslås över Granhammars-
vägen för att skapa en trafiksäker passage mellan 
Norrboda och Kungsängens IP. För att avlasta Petters-
bergsvägen och få ett robustare vägnät föreslås en ny 
vägkoppling mellan Granhammarsvägen och handels-
området.

Verka för en komplett trafikplats i Kungsängen
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få 
större kapacitet då tätorten växer. Den behöver också 
dubbelriktas.

Utveckla entréerna till tätorterna
Entréerna till Kungsängen är de punkter där man upp-
lever att man kommer in i tätorten utifrån. För boende 
i Kungsängen som kommer hem från jobbet eller re-
san är det kanske den punkt där man känner att man 
är ”hemma”. För att stärka Kungsängens identitet i re-
gionen pekar vi ut dessa entréer där gestaltningen och 
orienterbarheten är extra viktig.

Låta Enköpingsvägen bli mer av en stadsgata
För att utveckla en tydlig och välkomnande huvudgata 
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Brunna

Rankhus

Stäksön

Görvälnkilen

Örnässjön

Lillsjön

Tibble

Centrala Kungsängen

J

Tätortsavgränsning

Entréer till tätorten

Strategisk koppling bil, ny väg eller öppnad 
genomfart

Strategisk koppling gång- och cykel, ny väg,  
öppnad genomfart eller förstärkt stråkt

Strategisk koppling båt

Förslag eko-sociodukt

Ny halv trafikplats

Utökad hel trafikplats

Befintlig järnväg och stationsläge 

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden med flera aktiviteter

Kungsängens IP utveckling

Torg, service och handel, befintliga och förslag

Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor   
och dagvattenhantering

Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella 
näringar

Grön koppling

Regionalt svagt grönt samband

Totalförsvarets influensområde

E18

Enköpingsvägen

Infrastruktur  
Kungsängen

19Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling, 2020-06-09.



39 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 - UN 20/0221-3 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 : 20200609 FÖP Kungsängen

Kvartersstruktur för både 
flerbostadshus och stadsradhus

Lokaler i vissa lägen för att 
skapa aktiva entrévåningar

Skalan är 2-4 våningar. Högre ryggar längs Enköpingsvägen

PRINCIPER 

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Överbrygga järnvägen, E18 och Granham-

marsvägen som barriär och koppla samman 
de olika delarna i Kungsängen med varandra. 

• Bygg ut laddinfrastruktur för en utökad elek-
trisk fordonsflotta.

• Utveckla ett väl definierat cykelnät för effek-
tiva cykelresor. 

• Ta vara på ortens natursköna läge vid Mä-
laren genom förbättrad tillgänglighet mot 
strand och vatten och utvecklade rekreativa 
gång- och cykelstråk.

• Öka tillgängligheten för gående och cyklister till 
service, pendeltågsstation, fritidsanläggningar 
och områden för rekreation och friluftsliv.

genom centrala Kungsängen bör hela Enköpingsvägen 
bli mer av en stadsgata. Det kan ske i den pågående ut-
vecklingen av områdena mellan Granhammarsvägen 
och Bygdegårdsvägen och järnvägen. Till exempel 
bör lokaler i entrévåningar prioriteras i strategiska lä-
gen. Se nedan för konceptdiagram ur planarbetet.

Minska barriäreffekterna av järnvägen, Gran-
hammarsvägen, Enköpingsvägen och E18
Planförslaget vill utreda möjligheter att skapa nya 
kopplingar för både bil och gång- och cykel över 
järnvägen. Dels en överdäckning vid Kungsängens 
centrum och dels en ny väg under järnvägen vid Tibb-
ledammen. Den befintliga järnvägsundergången vid 
Lennartsnäsvägen ska utvecklas för gång- och cykel-
trafik. En ny gc-bro över Granhammarsvägen föreslås 
mellan Norrboda och IP. 
I samband med att Rankhusplanen byggs ut föreslås 
två nya bilvägar under E18, dels vid Gröna dalen och 
dels väster om trafikplats Kungsängen. Den senare 

lämpar sig idag endast för gc-väg men det bör utredas 
vidare om möjlighet finns för biltrafik på lång sikt. I 
samband med Norra Stäksöplanen utvecklas kopp-
lingar på två ställen under E18 till Norra Stäksön.
Skapa en eko- sociodukt över E18
För att främja friluftslivet och möjligheterna till tät-
ortsnära rekreation och förbättra det svaga gröna sam-
bandet inom Grövälnkilen föreslås en eko- sociodukt 
över E18 och den eventuella nya vägförbindelsen. 
Förslaget går också att utveckla i samband med en 
eventuell ny halv trafikplats. En eko- sociodukt utfor-
mas för att både fung era som en passage för djur av 
olika slag, vara som en livsmiljö i sig själv och även 
tillåta männ iskor att passera.
Det finns en stor potential i att motverka barriäreffek-
terna från E18 här och sammanbinda de två naturom-
rådena och naturreservaten. Det är en stor investering 
som behöver samordnas med alla intressenter i områ-
det, såväl kommun som region och stat. 

Principskisser planarbete Korsängen, Upplands-Bro kommun. Referensbild stadsgata i Aspudden och socio- ekodukt från Holland och Järfälla. Bilder: Joop van Houdt, Rijkswaterstaat och Trafikverket.
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning - sammanfattning
Förslaget till fördjupade översiktsplan antas medföra be-
tydande miljöpåverkan och omfattas av kravet enligt 6 
kap miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedöm-
ning. Kommunen har utvidgat arbetet till att göra en 
hållbarhetsbedömning. Den uppfyller miljöbalkens krav 
men låter även sociala och ekonomiska aspekter konse-
kvensbedömas. Arbetet har genomförts stegvis och skett 
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. 
Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i 
större utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört 
med nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömäs-
sigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Planförslaget 
och planeringsinriktningarna bedöms vara väl avvägda 
utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns 
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt 
eller ekonomiskt perspektiv. Hållbarhetsbedömningen 
utgår från att planförslagen och föreslagna planerings-
inriktningar beaktas i fortsatt detaljplanering.  

Värderos
Planförslagets möjligheter att bidra till en hållbar ut-
veckling har utvärderats med hjälp av en värderos. Det  
är en bedömning av förutsättningarna att nå en hållbar 
utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet.
Blå linje visar planförslag och röd linje nollalternativ:

Ekonomisk hållbarhet
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget 
vara mer hållbart jämfört med nollalternativet för alla 
studerade aspekter. När det gäller arbetsmarknad och 
näringsliv samt befolkning och bostadsmarknad om-
fattar båda alternativen utveckling av bostäder, verk-
samheter och service samt att tillgängligheten till pen-
deltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer 
dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker 
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör na-
tur- och kulturvärden. 
Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och närings-
liv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Kungs-
ängen. Genom att planförslaget redovisar en priorite-
ring gällande utbyggnadsordning bedöms planförslaget 
också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi och 
robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger 
också bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollek-
tivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.

Social hållbarhet 
Planförslaget bedöms vara mer hållbart utifrån folk-
hälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt 
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möj-
ligheterna till fysisk aktivitet och rekreation och ökar 
tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer. 
Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar gäl-
lande Kungsängens torg för att öka trygghet och till-
gänglighet och Kungsängens IP pekas ut som plats för 
olika typer av aktiviteter som ska attrahera olika mål-
grupper. I planförslaget anges också hur förbättring av 
områden kan ske samtidigt som de förtätas. 
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget 
vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två 
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmil-
jöer är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i 
lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande 
samspel mellan landsbygd och tätort saknas.  

Miljömässig hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart när det gäller 
klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och vat-
tenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa 
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsätt-
ningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. 
Detta beror bland annat på att planförslaget har tydli-
gare planeringsinriktningar än nollalternativet, gällande 
till exempel utbyggd laddinfrastruktur och stärkt mik-
roklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling 
av kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning 
av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall och en 
prioritering gällande utbyggnadsordning. 
Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyg-
gelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda 
ytor. För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för 
att rena och fördröja dagvatten och skydda recipienten 
Mälaren är det därför viktigt att planeringsinriktning-
arna följs. 
Planförslaget bedöms också vara mer hållbart gällande 
ekosystem och biologisk mångfald. Detta då planför-
slaget har nya planeringsinriktningar om att befintliga 
naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3 
och 4 ska grönkompenseras. 
För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara något 
mindre hållbart än nollalternativet då svaga samband 
som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas yt-
terligare. En ekodukt planeras dock över E18 och ef-
fekten behöver studeras vidare. 
När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft 
och risker bedöms planförslaget och nollalternativet 
vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan 
komma att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp 
till luft och risker.  

21Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling, 2020-06-09.
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Genomförande - hur ska FÖP Kungsängen bli verklighet?
FÖP:en uttrycker kommunens långsiktiga  
viljeinriktning
De fördjupade översiktsplanerna för tätorterna ut-
trycker kommunens långsiktiga viljeinriktning för den 
fysiska planeringen. Det är ett politiskt dokument som 
antas av kommunfullmäktige.  
Den fördjupade översiktsplanen blickar långt fram i 
tiden, väger in både nationella, regionala och lokala 
intressen och tar bredare hänsyn än detaljplaneringen. 
Om den politiska viljeinriktningen ändras på ett bety-
dande sätt ska översiktsplanerna också ändras i enlig-
het med detta. Detta för att ge en förutsägbarhet och 
kontinuitet i planeringen för invånare, myndigheter 
och andra aktörer som berörs av kommunens fysiska 
planering. 

Det här ska vi göra:
Bygga inifrån och ut
Börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk 
infrastruktur, centrumnoder och service. Det förslag 
till utbyggnadsordning som finns på nästa sida grun-
dar sig på följande principer:
• Nära pendeltågsstation.
• Nära stadsdelscentrum.
• Nära kollektivtrafikstråk.
• Inom befintlig infrastruktur i form av VA-och 

vägnät.
• Ingen ny tätortsbebyggelse utanför tätortsav-

gränsningarna.

Prioritera detaljplaner som bidrar till att uppfylla 
kommunens mål
I de flesta planer och projekt finns visioner om att 
skapa vackra miljöer, goda bostäder eller livskraftiga 
verksamheter. 

Men för att ett projekt ska vara hållbart räcker det inte 
med att projektet i sig har ett attraktivt innehåll. Allt 
nytt vi bygger kommer att ha påverkan på de männ-
iskor och det samhälle som redan finns. När vi lägger 
pengar och resurser på att bygga nytt måste det nya 
bidra till att vi uppnår våra mål om en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. 

Ta hänsyn till de lokala marknadsförutsättning-
arna när vi släpper fram nya detaljplaner
Att det råder en generell bostadsbrist i Stockholms län 
innebär inte att behovet är konstant av alla typer av 
bostäder. Tvärtom vet vi att efterfrågan på olika typer 
av bostäder är beroende av konjunkturen.  
För Upplands-Bro är detta något vi måste ta särskild 
hänsyn till, då kommunen ligger långt ut i länet och 
därmed  har en mer konjunkturkänslig bostadsmark-
nad än mer centrala delar av Stockholm. För att få 
ett hållbart genomförande som följer efterfrågan ska 
kommunen ta sin del av ansvaret för att ge bästa möj-
liga förutsättningar för nyproducerade bostäder. 
Vi ska prioritera mellan detaljplaner och släppa fram 
planer i rätt tid. De detaljplaner som är under genom-
förande samtidigt ska erbjuda olika boendeformer, 
inte konkurrera med varandra inom samma segment. 
Ur bostadsförsörjningssynpunkt är det också viktigt 
att nyproduktionen erbjuder olika boendeformer och 
hustyper för olika faser i livet. 

Bygga bostäder som människor vill bo i
Vi ska fortsätta att bygga bostäder som människor vill 
ha. Det innebär bostäder som är prisrimliga, ligger 
nära kollektivtrafik och service och ger goda boende-
miljöer. Bostäder som uppfyller dessa kriterier kom-
mer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på 
bostadsmarknaden.

Grönkompensera när vi tar naturmark i anspråk
Vid nybyggnation är det nästan alltid så att den mark 
som tas i anspråk innehåller naturmark eller annan 
form av grönska och naturvärden. Det kan vara moti-
verat att låta natur och växtlighet ge vika för nya bo-
städer, verksamheter eller något annat som är viktigt 
för invånarna och kommunen, men vi ska alltid kom-
pensera för det. När naturvärden försvinner ska nya 
naturvärden tillföras i form av grönkompensation. Det  
kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaure-
ring av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer 
eller genom att långsiktigt skydda naturområden som 
tidigare saknat skydd.

Följa upp den långsiktiga planeringen
Upplands-Bro har ambitiösa mål om en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. För att be-
vaka att utvecklingen går åt rätt håll ska vi följa upp 
hur väl viljeinriktningarna i FÖP Kungsängen följs i 
efterföljande politiska beslut, planering och genom-
förande. Uppföljningen kommer också att ge oss en 
indikation på hur väl FÖP Kungsängen fungerar som 
politiskt styrdokument. 

 
 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg inifrån och ut. Börja med det som är 

närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, 
centrumnoder och service. Antagande av 
detaljplaner  måste anpassas efter behov 
och efterfrågan.

• Områden med naturvärdesklass 1 och 2 ska 
bevaras. I områden med naturvärdeklass 3 
och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas 
vid byggnation.
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Under arbetet med samrådsförslaget fungerade samhällsbyggnads-
utskottet som politisk styrgrupp.

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 värl-
dar, storstadens puls och lantligt boende.
Här möts en mångtusenårig historia med en spännande framtidsut-
veckling. 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.

www.upplands-bro.se/tatort

kommunstyrelsen@upplands-bro.se

08 581 690 00
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Rekryteringsplan 2020 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets Rekryteringsplan 2020, 

som därmed ersätter Rekryteringsstrategi 2019. 

Sammanfattning 

I Upplands-Bro ska rekryteringsplanen för Utbildningskontoret ses som ett led 

i att säkra tillgången på skickliga och behöriga förskollärare och lärare inom 

förskolan och skolan.  

En av utbildningskontorets största utmaningar är att säkra tillgång till rätt 

kompetens vid samtliga av våra förskolor och grundskolor. Enligt 

befolkningsprognoser kommer barn- och elevantalet i Upplands-Bro att öka 

och tillgången på behörig och kompetent personal är begränsad. Skollagen 

ställer krav på behörighet och legitimation i alla ämnen som lärare undervisar i. 

Detta innebär utmaningar vad gäller rekryteringsinsatser, 

bemanningsplanering, samt sättet att organisera verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 juli 2020 

 Utbildningskontorets rekryteringsplan den 3 augusti 2020 

Ärendet 

I Upplands-Bro ska rekryteringsplanen för Utbildningskontoret ses som ett led 

i att säkra tillgången på skickliga och behöriga förskollärare och lärare inom 

förskolan och skolan.  

En av utbildningskontorets största utmaningar är att säkra tillgång till rätt 

kompetens vid samtliga av våra förskolor och grundskolor. Enligt 

befolkningsprognoser kommer barn- och elevantalet i Upplands-Bro att öka 

och tillgången på behörig och kompetent personal är begränsad. Skollagen 

ställer krav på behörighet och legitimation i alla ämnen som lärare undervisar i. 

Detta innebär utmaningar vad gäller rekryteringsinsatser, 

bemanningsplanering, samt sättet att organisera verksamheterna. 

Att ha en tydlig plan för löner och andra villkor som planeringstid, 

karriärmöjligheter och kompetensutveckling inom utbildningskontorets 
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verksamhetsområde, kommer att bli avgörande för arbetet med att rekrytera ny 

personal och få fler utbildade pedagoger att vilja stanna kvar i yrket och i 

kommunen.  

Innehållet i rekryteringsplanen bör fortsätta att genomarbetas och förankras i 

ett bredare perspektiv genom politikens deltagande och ställningstagande i de 

olika delar som inryms i planen. Därför föreslår Utbildningskontoret att 

Rekryteringsplanen även fortsättningsvis revideras vid behov, så som den 

föregående Rekryteringsstrategin.  

Barnperspektiv 

Behörig och kompetent personal är en förutsättning för att kommunens barn 

och elever får en god utbildning inom Utbildningsnämndens verksamheter. 

 

 

 

 

Kaj Söder  

Utbildningschef  

  

 

 

Bilagor 

1. Rekryteringsplan 2020 

2. Rekryteringsstrategi 2019 
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Bakgrund 
En av utbildningskontorets största utmaningar är att säkra tillgång till rätt 
kompetens vid samtliga av våra förskolor och grundskolor. Enligt 
befolkningsprognoser kommer barn- och elevantalet i Upplands-Bro att öka 
och tillgången på behörig och kompetent personal är begränsad. Skollagen 
ställer krav på behörighet och legitimation i alla ämnen som lärare undervisar i. 
Detta innebär utmaningar vad gäller rekryteringsinsatser, 
bemanningsplanering, samt sättet att organisera verksamheterna.  

I Upplands-Bro ska rekryteringsstrategin för Utbildningskontoret ses som ett 
led i att säkra tillgången på skickliga och behöriga förskollärare och lärare 
inom förskolan och skolan.  

Att ha en tydlig strategi för löner och andra villkor som planeringstid, 
karriärmöjligheter och kompetensutveckling inom utbildningskontorets 
verksamhetsområde, kommer att bli avgörande för arbetet med att rekrytera ny 
personal och få fler utbildade pedagoger att vilja stanna kvar i yrket och i 
kommunen.  

Rekryteringsbehov  
Det stigande elevantalet, tillsammans med en relativt hög personalomsättning, 
medför att rekryteringsbehovet kommer bli allt större under de närmaste åren. I 
prognosen bör beaktas att även pensionsavgångarna kommer att öka. På 
nationell nivå kommer tillgången på nya pedagoger inte täcka det behov som 
uppstår då lärare går i pension eller byter karriär. 

Förskollärare 

Antalet barn i förskoleålder kommer fortsätta att öka i Upplands-Bro. Mer 
personal kommer att behöva anställas. Samtidigt är andelen förskollärare i 
förskolan redan förhållandevis låg. Detta gör att det redan idag och än mer i 
framtiden, finns ett stort behov av att öka antalet förskollärare inom 
kommunens förskolor.  

Lärare 

Sedan den 1 december 2013 krävs legitimation och behörighet för att undervisa 
i skolan. I de kommunala grundskolorna i Upplands-Bro har ännu inte alla 
undervisande lärare rätt behörighet.  

Även inom grundskolan kommer antalet elever att öka. För att vi skall kunna 
möta framtidens rekryteringsbehov, men också för att behålla våra lärare, är det 
nödvändigt att skolverksamheten i Upplands-Bro blir erkänd och omtalad på ett 
positivt sätt inom vårt rekryteringsområde. Konkurrensen om de allt färre 
behöriga lärarna hårdnar mellan de olika kommunerna inom vårt närområde.  

En bild som rektorer skildrar är att det i vissa fall inte finns sökande till de 
utlysta tjänsterna. Till detta tillkommer problem med att rektorer får lägga allt 



40 Rekryteringsplan 2020 - UN 20/0267-1 Rekryteringsplan 2020 : Rekryteringsstrategi_2019 fastställd version

Rekryteringsstrategi Error! Use the Home tab to apply 
Rubrik 1 to the text that you want to 

appear here. 
 

4 
 

  

mer tid till rekryteringsarbete. Därför är det av yttersta vikt att se frågan om 
rekrytering av lärare inte enbart som en angelägenhet för den enskilda skolan.  

Annan personal med specialkompetens 

För att möta nyanlända barn och elever i kommunen krävs personal med rätt 
kompetens. Att hitta personal med specialkompetens är en utmaning som 
kräver en riktad och prioriterad rekryteringsinsats.  

Kommunen har en modersmålsenhet som tar hand om rekrytering av 
modersmålslärare och studiehandledare. Fler Sva-lärare, samt flerspråkiga 
lärare behövs. ULV och APL studenter finns tillgängliga på skolorna och kan 
med rätt insats bli anställda efter avslutad utbildning. 

Elevernas välmående och trygghet är förutsättningar för att lyckas i skolan, 
men personal inom elevhälsan är en svårrekryterad grupp. Behovet av 
kuratorer, specialpedagoger, psykologer och skolsköterskor har, i och med det 
ökade elevantalet, ökat.  

Chefer inom utbildning 

Nyrekryteringsbehovet av rektorer är, av naturliga skäl, inte lika stort som 
pedagogrekryteringen. Rätt kompetenser och egenskaper i chefsleden är dock 
av största vikt för vidare utveckling av kommunens verksamheter. Detta 
innebär att det är viktigt att arbeta för att behålla kompetenta chefer och att 
hitta personer i våra verksamheter som kan vara aktuella för chefstjänster i 
framtiden.  

Personalomsättning Utbildningskontoret 
Personalomsättning är ett naturligt inslag stora organisationer. Denna kan, i 
viss mån, vara positiv då verksamheten berikas med nya medarbetare med nya 
erfarenheter och kompetenser. För de pedagogiska verksamheterna kan en stor 
personalomsättning bli problematisk då våra verksamheter är relationsberoende 
och det tar tid att skapa goda relationer. För barn och elever kan det alltså 
finnas negativa konsekvenser av en stor personalomsättning. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är omsättningen negativ då personalomsättning 
ofta leder till löneglidningseffekt vilket är ohållbart över tid. 

Utbildningskontorets personalomsättning har stigit över tid. Omsättningen och 
även ökningen av densamma står dock i paritet med hur personalomsättningen 
ser ut i övriga kommuner i länet.  

 

Orsaker till personalomsättning 

När en medarbetare från någon av Utbildningskontorets verksamheter avslutar 
sin tillsvidaretjänst genomförs ett avslutningssamtal med medarbetaren. 
Samtalet genomförs och dokumenteras utifrån given mall.  

Personalstabens bild är att Utbildningskontorets chefer överlag är noggranna 
med att analysera resultaten från avslutningssamtalen, samt att de inom sitt 
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systematiska kvalitetsarbete arbetar med de brister som framkommer vid 
samtalen.   

Då Upplands-Bro kommun arbetar med ett decentraliserat chefsansvar finns 
ingen heltäckande statistik kring vilka orsaker till personalomsättning som 
framkommer vid avslutningssamtalen.  

I dialog med Utbildningskontorets chefer lyfts det dock fram flera vanliga 
orsaker till att medarbetare avslutar sina tillsvidaretjänster vid 
Utbildningskontoret.  

Exempel på vanliga orsaker till att medarbetare avslutar sin tjänst inom 
Utbildningskontorets verksamheter är enligt cheferna:  

 att medarbetare byter arbete för att höja sin lön 

 att medarbetaren söker nya utmaningar  
 att medarbetaren uppger personliga skäl. Exempelvis möjligheten att få 

kortare resväg till sitt arbete. 

Omvärldsanalys gällande löner, villkor och anställningsförmåner. 

De senaste åren har en positiv utveckling skett vad gäller lärares löner i 
Upplands-Bro. Extra satsningar i budget under flera år samt införandet av 
statsbidragsbaserade karriärtjänster har förbättrat möjligheten att påverka sin 
lön inom pågående anställning. 

Upplands-Bro kommun har individuell lönesättning och både fackliga 
organisationer och arbetsgivare eftersträvar en ökad lönespridning. 
Löneskillnaderna ska till största delen bero på den individuella 
arbetsprestationen.  

Rådande villkor för anställningar är i regel hämtade från kollektivavtal och 
skiljer sig inte nämnvärt från villkoren i andra kommuner. Även andra 
anställningsförmåner är jämförbara med de förmåner som andra kommuner i 
närområdet erbjuder.  
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En attraktiv arbetsgivare 
Hur Upplands-Bro kommun profilerar sig i olika sammanhang har betydelse 
för hur allmänheten uppfattar Utbildningskontorets verksamheter. Att framstå 
som en attraktiv arbetsgivare i mötet med potentiella nya medarbetare är en 
framgångsfaktor för att attrahera ny personal.  

När man tittar på det totala antalet utannonserade tjänster, såväl tillsvidare- 
som visstidsanställning står Utbildningskontoret för den större delen av de 
tjänster som Upplands-Bro kommun annonserat. Sett till det antal kandidater 
som sedan söker befattningarna står dock Utbildningskontoret för en lägre del. 
Detta betyder att Utbildningskontoret måste fortsätta det systematiska arbetet 
med att påverka sina rekryteringsbaser.  

För att höja Utbildningskontorets attraktionskraft som arbetsgivare är det 
systematiska arbetet med kompetensutveckling en viktig del. 

Medarbetarenkät (analys av Utbildningskontorets 
attraktionskraft) 
Nuvarande medarbetare är viktiga ambassadörer, varför deras uppfattning om 
Upplands-Bro kommun som arbetsgivare är av stor vikt ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv. I en liten kommun blir alla anställda 
specialister och gör skillnad.  

Vartannat år genomförs en medarbetarenkät. Svaren från enkäten blir ett viktigt 
verktyg för analysen av Utbildningskontorets attraktionskraft. 

Senaste medarbetarenkäten (våren 2019) visar en positiv tendens för hur 
medarbetarna upplever sin arbetssituation.  

I dialog med Utbildningskontorets chefer pekar dessa ut flera delar som i stor 
grad anses bidra till utbildningskontorets attraktionskraft. 

 närhet till bostad 
 arbetsplatsens goda rykte  
 utvecklingsmöjligheter och utvecklingsvilja 
 hanterbar storlek på kommunen och enheter 

 

Ledarskapets påverkan 
I dialog med VFU-studenter vid Utbildningskontoret uppger studenterna bland 
annat att ledarskapet har stor betydelse för deras vilja att söka tjänst inom 
Utbildningskontoret i Upplands-Bro. De uppger även att arbetsplatsens 
värderingar har stor betydelse. Viktiga verktyg i arbetet med ledarskap och 
värderingar har kommunen antagit en ledarskapsfilosofi och en personalpolicy. 

Cheferna lyfter också att de upplever att det som behövs för att kunna öka 
enheternas attraktionskraft är möjlighet att kunna förhandla mer kring lönen 
samt möjligheten att kunna erbjuda andra attraktiva villkor. Vad som anses 
vara attraktiva villkor skiljer sig från fall till fall. 
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Marknadsföring 
För att attrahera nya medarbetare behöver Utbildningskontoret på olika sätt 
synas och höras utanför den egna organisationen. Kommunikationsstaben har 
en viktig roll i att stödja Utbildningskontoret i det arbetet. Att i olika 
sammanhang profilera kommunen som en attraktiv arbetsgivare med bra 
anställningsförhållanden och goda utvecklingsmöjligheter skapar intresse hos 
potentiella nya medarbetare. Att engagera medarbetare som ambassadörer i 
marknadsföringsinsatser är en framgångsfaktor. Utbildningskontoret tar 
tillsammans med Kommunikationsstaben fram en kommunikationsplan varje 
år. Kommunikationsplanen är ett stöd för kommunikation och bidrar till att de 
uppsatta målen i kontorets verksamhetsplan uppnås.  

Framtida medarbetare kan bygga upp sin bild av Upplands-Bro kommun via 
många olika kanaler. En av dessa är kommunens webbplats. Ambitionen är att 
aktuell information från alla enheter ska finnas på kommunens webbplats. 

En annan kanal genom vilken framtida medarbetare kan komma i kontakt med 
Upplands-Bro kommun som arbetsgivare är Personalstabens sida på facebook 
”Jobba i Upplands-Bro”. Här presenteras såväl jobbannonser som annat 
aktuellt material. Tanken är att sidan på facebook ska hjälpa potentiella 
medarbetare att få en positiv och korrekt uppfattning om Upplands-Bro 
kommun som arbetsgivare. 

Verksamhetsförlagd utbildning 
Studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i kommunen är 
en viktig bas för nyrekrytering. Bemötande och introduktion är betydelsefullt 
för hur studerande upplever Upplands-Bro som en framtida arbetsgivare.  

Arbetet kring VFU är organiserat i en lokal utvecklingsgrupp (LUG), som har 
det övergripande ansvaret, två centrala VFU-ansvariga samt VFU-samordnare 
och handledare på enheterna. I nuläget har kommunen ca 140 aktiva lärar- och 
förskollärarstudenter. 

Målet är att alla studerande som gör sin VFU i Upplands-Bro ska få ett gott 
intryck av hur det är att vara anställd i kommunen.  
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Rekrytering och anställning 
För att få undervisa i förskolan och skolan krävs i de flesta fall en legitimation. 
Skollagen innehåller bestämmelser om legitimationen som grund för att få 
undervisa och sätta betyg, samt om vad som gäller för att anställa lärare och 
förskollärare. Skolverket erbjuder möjlighet för rektor att försäkra sig om att 
personalen har legitimation.  

Pensionsålder 
Upplands-Bro kommun behöver tänka nytt för att behålla seniora medarbetare. 
Enligt svensk lagstiftning har alla rätt att arbeta till 67-års ålder, men 
medelsvensken går i pension vid drygt 63 års ålder. Enligt en rapport från SKL 
både kan och vill många, under rätt förutsättningar, arbeta längre. 
Utbildningskontoret behöver se över förutsättningarna för seniora medarbetare 
att kunna fortsätta sin tjänstgöring och bidra till elevernas måluppfyllelse även 
efter 65 års ålder.  

Anställningstester för rätt kompetens 
Vid rekrytering finns möjlighet att använda lämplighetstest som en extra 
granskning av den sökandes lämplighet för arbetet. 

Inom kommunens personalstab finns kompetenser som inte finns inom 
Utbildningskontoret. Personalstaben kan därför på olika sätt stötta 
Utbildningskontoret vid rekryteringar. 
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Kompetensutveckling 
För att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen vid Utbildningskontoret 
behövs strategier som tar sikte på att utveckla befintliga medarbetares 
kompetens. Möjlighet till kompetensutveckling liksom lönen är viktiga 
konkurrensfaktorer för att attrahera nya medarbetare.  

Lärarlyft 
Utbildningskontorets riktade kompetensutvecklingsinsatser ska bygga på 
empiriskt underlag och evidensbaserad forskning. Varje verksamhet ska, 
genom det systematiska kvalitetsarbetet och medarbetarsamtalen, följa upp 
varje lärares behov av kompetensutveckling. Verksamhetschefen tillsammans 
med Utbildningschefen har här en viktig roll att fånga upp och erbjuda ett brett 
utbud av utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för våra pedagoger i 
kommunens förskolor och grundskolor.  

Lärarbristen som råder innebär också att se över möjligheten att anställa ej 
behörig personal som kan tänka sig att utbilda sig till legitimerade lärare.  

Verksamhetsförlagd utbildning 
Det är av yttersta vikt att Utbildningskontoret har ett nära samarbete med 
universitet och högskolor. Då klusterverksamhet (med mer koncentrerad 
mängd studenter på färre förskolor/skolor), tillsammans med Stockholms 
universitet, införs i kommunen bidrar det till att kommunen får tillgång till 
kompetensutveckling och möjlighet till praktiknära forskning för alla 
handledare på våra förskolor och skolor i kommunen. Stockholms Universitet 
tillhandahåller lektorer och föreläsare för handledarutbildningar, 
matrisutbildningar, seminarier och trepartssamtal. 

Karriär- och utvecklingsmöjligheter 
Som anställd vid Utbildningskontoret finns flera utvecklingsmöjligheter. 
Övergripande för kommunens anställda finns medarbetarakademin och 
aspirantprogrammet. Det förstnämnda är ett program med gemensamma träffar 
med tre andra kommuner och är till för den som är motiverad till sin egen 
utveckling och vill bidra till att utveckla verksamheten. Det är chefer som 
nominerar deltagare till detta program.  

Aspirantprogrammet är ett kommuninternt program där deltagaren ges 
möjlighet att utveckla sig själv, sin ledarförmåga och kommunkunskap.  

Chefsförsörjning 
I Upplands-Bro kommuns förskolor och skolor finns chefer som behöver 
ledning och stöttning i sitt arbete. Kommunen har en tydlig ledarfilosofi, 
”Upplands-Bro kommuns Ledarfilosofi 1.0”. Den kan sammanfattas i följande 
fyra punkter: laget framför jaget, ut med språket, var modig och få det gjort.  
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Personalstabens personalspecialister bedriver handledning i form av 
handledningsgrupper för chefer. Det finns även möjlighet för cheferna att ta 
hjälp av en coach, även detta erbjuds genom kommunens personalstab.  

Genom deltagande i Rektorsprogrammet ger vi chefer möjlighet till en gedigen 
kompetensutveckling. I Upplands-Bro kommun går inte bara rektorer 
Rektorsprogrammet, även biträdande rektorer erbjuds att delta.  

För de rektorer och biträdande rektorer som redan har gått rektorsutbildningen, 
ges möjlighet till fördjupning/påfyllning av motsvarande Rektorslyftet, 7,5p. 
Vi har även strukturerade utbildningsinsatser under läsåret, utifrån önskemål 
och kartläggning, för samtliga skolledare. 

Karriärtjänster 
Regeringen har tidigare beslutat om två nya karriärsteg för lärare, förstelärare 
och lektor. Det primära syftet med reformen är enligt regeringen att förbättra 
resultaten i svensk skola genom att ge yrkesskickliga lärare en möjlighet till 
karriär utan att de behöver lämna läraryrket. Reformen syftar även till att göra 
läraryrket mer attraktivt och locka fler sökande till lärarutbildningen.  I 
Upplands-Bro kommun finns idag 43 förstelärare samt en lektor. Alla 
kommunens förstelärare har tillsvidareanställning samt en 
uppdragsbeskrivning. Förstelärare och lektor ingår i ett gemensamt nätverk 
som träffas ett par gånger per termin. 

Karriärmöjligheter inom förskolan 
Många förskollärare vill utvecklas i yrket och göra karriär. När förskollärare 
kan utvecklas görs även undervisningen det. Läraren är den viktigaste faktorn 
för ett barns kunskapsresa och Pisa-undersökningen visar att elever som har 
gått i förskola presterar bättre under sin fortsatta skolgång. 

Ett system med karriärtjänster kan göra förskolan ännu bättre. Det är också ett 
sätt att behålla eller locka tillbaka de förskollärare som annars väljer att söka 
utmaningar på annat håll. Förstelärare i förskolan skulle till exempel kunna 
ansvara för utvecklingen inom områden som flerspråkighet och 
språkutveckling, naturvetenskap och teknik eller utvärdering och 
dokumentation. De skulle också kunna ansvara för handledning av 
lärarstudenter, coaching eller projektledning.  

Det som nobelpristagaren James Heckmans forskning visar att av alla 
satsningar på utbildning, är det de som görs mot förskoleåldrarna som ger 
allra bäst avkastning, är värd att ta på allvar. 

Övriga utvecklingsmöjligheter för medarbetare 
Inom Utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete lyfts varje år 
utvecklingsområden fram. För att nå vidare inom dessa områden erbjuds olika 
personalgrupper fortbildning.  
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Tillsammans med Utbildningskontorets Resursteam, arbetar personal i 
Upplands-Bro, för att barn och ungdomar ska får det stöd och den hjälp de 
behöver och har rätt till. Resursteamet är ett stöd till de verksamheter inom 
Utbildningskontoret som arbetar med barns och ungdomars utveckling, 
utbildning och omsorg, så att förutsättningar skapas för uppfyllelse av målen. 
Resursteamets olika professioner erbjuder handledning och konsultation för 
pedagoger, enskilt eller i grupp. Vidare har Resursteamet ökat antalet 
kompetenshöjande insatser så som föreläsningar, workshops och kurser. 
Resursteamets Skoldatateket har fått bättre förutsättningar att arbeta för att 
stödja skolornas och personalens utveckling av pedagogiska och 
individanpassade IT-verktyg. Barns och elevers mående är en viktig del för att 
lyckas i skolan och Utbildningskontoret arbetar ständigt med att öka 
kompetensen inom detta område.  
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Lönesättning och löneutveckling 
Upplands-Bro ligger sedan ett antal år högt i rankingen på lärarlöner. Enligt 
”Bästa skolkommun” ligger vi 2019 på 11:e plats av 290 kommuner. 

Huruvida detta är ett utslag av en medveten strategi för att höja lärarnas löner 
eller en effekt av löneglidning på grund av stor personalomsättning är oklart, 
men lönekostnaderna står för en större del av tilldelade medel för skolorna. 

För att även fortsättningsvis kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner krävs ett 
ständigt arbete med att hitta effektiva organisationsformer som skapar utrymme 
för löneökningar. 

 

Fortsatt arbete 
Utbildningskontorets största utmaningar för ökad måluppfyllelse är att säkra 
tillgång till rätt kompetens vid samtliga av våra förskolor och grundskolor.  

Rekryteringsstrategin för Utbildningskontoret ska ses som ett steg i att säkra 
tillgången och behålla skickliga och behöriga förskollärare och lärare inom 
såväl förskolan som skolan.  
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Bakgrund 
En av utbildningskontorets största utmaningar är att säkra tillgång till rätt 
kompetens inom förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. 
Enligt befolkningsprognoser kommer barn- och elevantalet i Upplands-Bro att 
öka och tillgången på behörig och kompetent personal är begränsad. Skollagen 
ställer krav på behörighet och legitimation i alla ämnen som lärare undervisar i. 
Detta innebär utmaningar vad gäller rekryteringsinsatser, 
bemanningsplanering, samt sättet att organisera verksamheterna.  

I Upplands-Bro ska rekryteringsplanen för Utbildningskontoret ses som ett led 
i att säkra tillgången på skickliga och behöriga förskollärare och lärare inom 
förskolan och skolan.  

Att ha en plan för goda anställningsvillkor är avgörande för arbetet med att 
rekrytera ny personal och få fler utbildade pedagoger att vilja stanna kvar i 
yrket och i kommunen.  

Rekryteringsbehov  
Det stigande elevantalet medför att rekryteringsbehovet kommer bli allt större 
under de närmaste åren. I prognosen bör beaktas att även pensionsavgångarna 
kommer att öka. På nationell nivå kommer tillgången på nya pedagoger inte 
täcka det behov som uppstår då lärare går i pension eller byter karriär. 

Förskollärare 

Antalet barn i förskoleålder kommer fortsätta att öka i Upplands-Bro. Mer 
personal kommer att behöva anställas. Samtidigt är andelen förskollärare i 
förskolan redan förhållandevis låg. Detta gör att det redan idag och än mer i 
framtiden, finns ett stort behov av att öka antalet förskollärare inom 
kommunens förskolor samtidigt som kommunen behöver behålla de 
kompetenta förskollärare som redan är anställda.  

Lärare 

Sedan den 1 december 2013 krävs legitimation och behörighet för att undervisa 
i skolan. I de kommunala grundskolorna i Upplands-Bro har ännu inte alla 
undervisande lärare rätt behörighet.  

Även inom grundskolan kommer antalet elever att öka. För att vi skall kunna 
möta framtidens rekryteringsbehov, men också för att behålla kommunens 
kompetenta lärare, är det nödvändigt att skolverksamheten i Upplands-Bro blir 
erkänd och omtalad på ett positivt sätt inom vårt rekryteringsområde.  

En bild som rektorer skildrar är att det i vissa fall inte finns behöriga sökande 
till de utlysta tjänsterna. Till detta tillkommer problem med att rektorer får 
lägga allt mer tid till rekryteringsarbete. Därför är det av yttersta vikt att se 
frågan om rekrytering av lärare inte enbart som en angelägenhet för den 
enskilda skolan.  
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Annan personal med specialkompetens 

Att hitta personal med specialkompetens är en utmaning som kräver en riktad 
och prioriterad rekryteringsinsats.  

Elevernas välmående och trygghet är förutsättningar för att lyckas i skolan, 
men personal inom elevhälsan är en svårrekryterad grupp. Behovet av 
kuratorer, specialpedagoger, psykologer och skolsköterskor har, i och med det 
ökade elevantalet, ökat.  

Chefer inom utbildning 

Nyrekryteringsbehovet av rektorer är, av naturliga skäl, inte lika stort som 
pedagogrekryteringen. Rätt kompetenser och egenskaper i chefsleden är dock 
av största vikt för vidare utveckling av kommunens verksamheter. Detta 
innebär att det är viktigt att arbeta för att behålla kompetenta chefer och att 
hitta personer i våra verksamheter som kan vara aktuella för chefstjänster i 
framtiden.  

En attraktiv arbetsgivare 
Hur Upplands-Bro kommun profilerar sig i olika sammanhang har betydelse 
för hur allmänheten uppfattar Utbildningskontorets verksamheter. Att framstå 
som en attraktiv arbetsgivare i mötet med potentiella nya medarbetare är en 
framgångsfaktor för att attrahera ny personal.  

Marknadsföring 
För att attrahera nya medarbetare behöver Utbildningskontoret på olika sätt 
synas och höras utanför den egna organisationen. Att i olika sammanhang 
profilera kommunen som en attraktiv arbetsgivare med goda 
anställningsförhållanden och goda utvecklingsmöjligheter skapar intresse hos 
potentiella nya medarbetare.  

Att engagera medarbetare som ambassadörer i marknadsföringsinsatser är en 
framgångsfaktor. Utbildningsstabens medarbetare använder Instagramkonto för 
att berätta om Utbildningskontorets arbete och deltar med insatser på andra 
arenor som BETT-mässan, SETT-mässan, Pedagogdagar med mera. 

Utbildningskontoret tar tillsammans med Kommunikationsstaben fram en 
kommunikationsplan varje år. Kommunikationsplanen är ett stöd för 
kommunikation och bidrar till att de uppsatta målen i kontorets 
verksamhetsplan uppnås.  

Framtida medarbetare kan bygga upp sin bild av Upplands-Bro kommun via 
många olika kanaler. En av dessa är kommunens webbplats där aktuell 
information från alla enheter ska finnas. 

En annan kanal genom vilken framtida medarbetare kan komma i kontakt med 
Upplands-Bro kommun är genom sociala medier som LinkedIn, Instagram, 
facebook med mera. Tanken är att dessa sociala medier ska hjälpa potentiella 
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medarbetare att få en positiv och korrekt uppfattning om Upplands-Bro 
kommun som arbetsgivare. 

Verksamhetsförlagd utbildning 
Studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i kommunen är 
en viktig bas för nyrekrytering. Bemötande och introduktion är betydelsefullt 
för hur studerande upplever Upplands-Bro som framtida arbetsgivare.  

Målet är att alla studerande som gör sin VFU i Upplands-Bro ska få ett gott 
intryck av hur det är att vara anställd i kommunen och tala gott om sin 
upplevelse för andra.  

Pensionsålder 
Upplands-Bro kommun ska arbeta för att behålla seniora medarbetare. Enligt 
svensk lagstiftning har alla rätt att arbeta till 67 års ålder, men medelsvensken 
går i pension vid drygt 63 års ålder. Utbildningskontoret ska verka för att 
seniora medarbetare ska kunna fortsätta sin tjänstgöring även efter 65 års ålder. 

Rekryteringsbonus 
De som arbetar i Upplands-Bro kommun idag och lyckas bidra till att en ny 
medarbetare blir anställd i kommunen kan få en bonus. Bonusen är 5 000 
kronor vid tillsvidareanställning (gäller även provanställning), beloppet är 
netto, men inte pensionsgrundande.  

Syftet är att på detta sätt involvera alla anställda att lyfta fram det positiva med 
att jobba i Upplands-Bro kommun. Det ger alla medarbetare ett ansvar och en 
möjlighet att kunna påverka rekryteringsprocessen både kvalitativt och 
tidsmässigt.  

Förtur till bostad 
Nyrekryterade medarbetare har möjlighet till förtur till bostad i Upplands-Bro 
kommun. Det är kommunens personalchef som fattar beslut om att ansöka om 
förtur hos kommunens bostadsbolag Upplands-Brohus. Bostad kan erbjudas 
om ledig bostad finns hos Upplands-Brohus. 

Därefter omfattas medarbetaren av samma avtal som alla andra hyresgäster och 
har rätt att bo kvar även vid avslutad anställning. 

Kompetensutveckling 
För att höja Utbildningskontorets attraktionskraft som arbetsgivare är ett 
systematiskt arbete med kompetensutveckling en viktig del. 

För att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen vid Utbildningskontoret 
behövs strategier som tar sikte på att utveckla befintliga medarbetares 
kompetens. Möjlighet till kompetensutveckling är viktigt för att attrahera nya 
medarbetare, samt behålla redan anställda.  
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Verksamheternas behov 
Utbildningskontorets riktade kompetensutvecklingsinsatser ska utgå från 
verksamheternas behov. Varje verksamhet ska, genom det systematiska 
kvalitetsarbetet och medarbetarsamtalen, följa upp lärares behov av 
kompetensutveckling. Verksamhetschefen tillsammans med Utbildningschefen 
har här en viktig roll att fånga upp och erbjuda ett brett utbud av utbildnings- 
och utvecklingsmöjligheter för våra pedagoger i kommunens förskolor och 
skolor.  

Lärarbristen som råder innebär också att det är viktigt att se över möjligheten 
att anställa ej behörig personal som kan tänka sig att utbilda sig till 
legitimerade lärare.  

Utbildningar 
Det är av yttersta vikt att Utbildningskontoret har ett nära samarbete med 
universitet och högskolor. Detta för att få tillgång till både riktade insatser som 
Skolverket erbjuder genom universitet och högskolor, samt för att tillgodose 
kommunens egna önskningar om lokala utbildningar.  

Verksamhetsförlagd utbildning 
Genom samverkan med Stockholms universitet får kommunen tillgång till 
kompetensutveckling och möjlighet till praktiknära forskning för alla 
handledare på våra förskolor och skolor i kommunen. Stockholms Universitet 
tillhandahåller lektorer och föreläsare för handledarutbildningar, 
matrisutbildningar, seminarier och trepartssamtal. 

Karriär- och utvecklingsmöjligheter 
Övergripande för kommunens anställda finns medarbetarakademin och 
aspirantprogrammet. Det förstnämnda är ett program med gemensamma träffar 
med andra kommuner och är till för den som är motiverad till sin egen 
utveckling och vill bidra till att utveckla verksamheten.  

Aspirantprogrammet är ett kommuninternt program där deltagaren ges 
möjlighet att utveckla sig själv, sin ledarförmåga och kommunkunskap.  

Det är chefer som nominerar deltagare till dessa program.  

Chefsförsörjning 
Upplands-Bro kommun har en tydlig ledarfilosofi, ”Upplands-Bro kommuns 
Ledarfilosofi 1.0”. Den kan sammanfattas i följande fyra punkter: laget framför 
jaget, ut med språket, var modig och få det gjort.  

Om chefer i förskolor och skolor behöver ledning och stöttning i sitt arbete 
bedriver personalstabens personalspecialister handledning i form av 
handledningsgrupper för chefer. Det finns även möjlighet för cheferna att ta 
hjälp av en coach, även detta erbjuds genom kommunens personalstab.  
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Genom deltagande i Rektorsprogrammet ger vi chefer möjlighet till en gedigen 
kompetensutveckling. I Upplands-Bro kommun går inte bara rektorer 
Rektorsprogrammet, även biträdande rektorer erbjuds att delta.  

Kommunen har strukturerade utbildningsinsatser under läsåret för samtliga 
skolledare. 

Karriärtjänster 
I Upplands-Bro kommun finns förstelärare och lektor. Syftet är att förbättra 
resultaten i skolan genom att ge yrkesskickliga lärare en möjlighet till karriär 
utan att de behöver lämna läraryrket. Alla kommunens förstelärare har 
tillsvidareanställning, samt en uppdragsbeskrivning.  

Ny forskning visar på att förstelärare bidrar till god skolutveckling om rätt 
förutsättningar ges och arbetet följs upp systematiskt. Genom nätverksträffar 
och riktade utbildningsinsatser centralt och rektors årliga uppföljning lokalt 
säkerställs detta arbete. 

Karriärmöjligheter inom förskolan 
Många förskollärare vill utvecklas i yrket och göra karriär. När förskollärare 
kan utvecklas görs även undervisningen det. I Upplands-Bro eftersträvar vi att 
kunna erbjuda karriärtjänster inom förskolan. Det är ett sätt att behålla eller 
locka tillbaka de förskollärare som annars väljer att söka utmaningar på annat 
håll.  

Förstelärare i förskolan kan till exempel ansvara för utvecklingen inom 
områden som flerspråkighet och språkutveckling, naturvetenskap och teknik 
eller utvärdering och dokumentation. De kan också ansvara för handledning av 
lärarstudenter, coaching eller projektledning.  
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Ny grundskola i Bro 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag för ny 

skola i Bro med omkring 1000 elevplatser. 

2. Utbildningsnämnden ger Utbildningskontoret i uppdrag att utreda 

behovet av framtida skolor i Bro.  

Sammanfattning 

I juni 2020 fick Utbildningskontoret i uppdrag att utreda vilken storlek på ny 

skola i Bro som skulle vara önskvärd och var den skulle kunna lokaliseras.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 augusti 2020 

 Utredning Ny skola i Bro 24 juni 2020 

Ärendet 

Upplands-Bro är en stark tillväxtkommun med stor inflyttning i båda tätorterna 

Bro och Kungsängen. Utbildningskontoret har i flera år, till övervägande del, 

löst uppkommen kapacitetsbrist på skolplatser med hjälp av tillfälliga 

paviljongslöningar.  

Vid översikt av kommunens skolbestånd i Bro kan man konstatera att skolorna 

i Bros centrala delar; Broskolan, Råbyskolan och Finnstaskolan, är byggda på 

70-talet. De är anpassade till förändrade behov, underhållna och renoverade i 

omgångar under årens lopp.  

Det åldrande skolbeståndet, med sina tillfälliga utbyggnader, är inte optimalt 

anpassade till dagens och framtidens skolverksamhet. Behovet av 

nybyggnation är därför alltmer överhängande. 

Vi ser idag en boendesegregation i kommunen och med den, i kombination 

med skolvalsreglerna, en tydlig skolsegregation. I viss mån kompenseras 

skolor i mer utsatta upptagningsområden ekonomiskt för att möta de särskilda 

utmaningar som de ställs inför. Det behövs dock ytterligare insatser för att 

bryta segregation. Bland annat pågår arbete avseende ny 

resursfördelningsmodell. När en ny grundskola ska byggas kan dess 

lokalisering vara en del i att motverka skolsegregationen. 



41 Ny grundskola i Bro - UN 20/0269-1 Ny grundskola i Bro : Ny grundskola i Bro

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-08-05 UN 20/0269 

 
 

 

Uppdraget för denna utredning är att utröna vilken storlek på en ny skola i Bro 

som skulle vara önskvärd och var den skulle kunna lokaliseras. 

Barnperspektiv 

För barn och ungdomar är utbildning en av de enskilt viktigaste faktorerna för 

en god framtid. Rätt utformad och med en god ledning och styrning skulle en 

ny skola i Bro kunna ge mycket goda möjligheter för barnens lärande och 

utveckling. Ur barnens perspektiv behöver man ta hänsyn till säker skolväg och 

trygga miljöer redan i planeringen av den nya skolan. 

 

 

 

Kaj Söder  

Utbildningschef  

  

 

 

 

  

Bilagor 

1. Utredning Ny skola i Bro 24 juni 2020 
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1 Bakgrund 
Upplands-Bro är en stark tillväxtkommun med stor inflyttning i båda tätorterna 
Bro och Kungsängen. Utbildningskontoret har i flera år, till övervägande del, 
löst uppkommen kapacitetsbrist på skolplatser med hjälp av tillfälliga 
paviljongslöningar.  

Vid översikt av kommunens skolbestånd i Bro kan man konstatera att skolorna 
i Bros centrala delar; Broskolan, Råbyskolan och Finnstaskolan, är byggda på 
70-talet. De är anpassade till förändrade behov, underhållna och renoverade i 
omgångar under årens lopp.  

Det åldrande skolbeståndet, med sina tillfälliga utbyggnader, är inte optimalt 
anpassade till dagens och framtidens skolverksamhet. Behovet av 
nybyggnation är därför alltmer överhängande. 

Vi ser idag en boendesegregation i kommunen och med den, i kombination 
med den relativa närhetsprincipen, en tydlig skolsegregation. I viss mån 
kompenseras skolor i mer utsatta upptagningsområden ekonomiskt för att möta 
de särskilda utmaningar som de ställs inför. Det behövs dock ytterligare 
insatser för att bryta segregation. Bland annat pågår arbete avseende ny 
resursfördelningsmodell. När en ny grundskola ska byggas kan dess 
lokalisering vara en del i att motverka skolsegregationen. 

Uppdraget för denna utredning är att utröna vilken storlek på en ny skola i Bro 
som skulle vara önskvärd och var den skulle kunna lokaliseras. 

 

2 Kapacitet 
Centrumskolorna i Bro har en sammanlagd kapacitet på ca 1000 elevplatser. 
Med de tillfälliga paviljongslöningarna har kapaciteten utökats med ca 250 
elevplatser. Utöver dessa har Härneviskolan 380 elevplatser och Jensen 
education planerar att hösten 2021 öppna en F-3 skola i Tegelhagen för, 
inledningsvis, 208 elever.  

Prognosen för 2021 är att det kommer att bo cirka 1800 barn i grundskoleålder 
i hela området Bro-Låssa. För 2025 är prognosen cirka 2100. 

För att ha en flexibilitet och möjlighet att parera för demografiska förändringar 
bör en ny skola i Bro vara en F-9 skola med omkring 1000 elevplatser. Då 
beräknas skolan kunna innehålla minst tre paralleller årskurs F-6 och fem 
paralleller årkurs 7-9, med upp till 30 elever per klass. 

Utformningen och stadieindelningen av en ny skola i Bro beror också på hur 
man beslutar att göra med de skolor som idag finns i Bros centrala delar. 

 

 



41 Ny grundskola i Bro - UN 20/0269-1 Ny grundskola i Bro : Ny skola i Bro Utredning

Ny skola i Bro  

 

4 
 

  

 

3 Lokalisering 
Idag finns flera skolor i direkt anslutning till Bro centrum. Detta innebär både 
för- och nackdelar. Många barn bor nära centrum och har därför en relativt kort 
och säker skolväg. Närheten till skolan är särskilt attraktivt när vårdnadshavare 
väljer skolor för lågstadietiden. Skolor i centrum kan dock innebära situationer 
som bidrar till ökad otrygghet i centrum för både elever och andra invånare. 

Ett förslag på lokalisering av en ny skola är den s.k. Lundbergstomten i 
utkanten av Bro samhälle. Det är ett storleksmässigt tilltalande alternativ med 
bland annat god närhet till kommunikationer och i nära anslutning till Bro IP. 

4 Önskade effekter 
Med dagens situation, med flera skolor i Bro-centrum, följer en del effekter. 
Barn och ungdomar rör sig i området både i samband med skolstart och 
skoldagens slut men också på raster. Detta upplevs ibland som ett problem. En 
ny skola utanför centrum skulle minska rörelsen av barn i grundskoleåldern i 
Bro centrum. 

Skolsegregationen skulle motverkas om fler elever från Bros olika områden 
samlas på samma skola. Elevers olika bakgrund och kulturer skulle kunna 
berika varandra snarare än att skapa motsättningar. En större likvärdighet i 
barnens förutsättningar till en lyckad skolgång skulle således uppnås. Detta är 
också ännu ett argument för att skolan skall vara en F-9 skola, då det är mer 
framgångsrikt att arbeta mot fördomar och grupperingar i tidig ålder. 

En placering på den s.k. Lundbergstomten skulle tack vara lokaliseringen 
kunna ta emot barn och elever från olika områden vilket skulle minska 
skolsegregationen. 

En skola som ligger utanför centrumområdet skulle kunna medföra att yttre 
påverkan av det som lockar med ett centrum minimeras och fokus på studierna 
skulle kunna öka. Ett ”lärandecentrum” där skolan och dess verksamhet är 
central kan vara en bärande tanke. 

Att bygga en större skola ger uppenbara stordriftsfördelar exempelvis med 
tanke på skollunch, elevhälsa och ökad flexibilitet. Detta skulle alltså, ur 
ekonomiskt perspektiv, vara tilltalande. 

Nya moderna lokaler är bättre anpassade till dagens pedagogik och gällande 
krav på tillgängliga lärmiljöer. De pedagogiska vinsterna är svåra att mäta eller 
förutse men det är rimligt att anta att en bättre fysisk arbetsmiljö får positiva 
effekter på elevernas resultat. 
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5 Möjliga negativa konsekvenser 
Skolans tänkta läge skulle innebära längre skolväg för en hel del elever. Detta 
ses som särskilt problematiskt för yngre elever. Lång skolväg för 
lågstadieelever kan påverka vårdnadshavare i deras val av skola.  

Barn som skall ta sig längre sträckor till och från skolan bidrar till vissa 
logistikutmaningar. Fler elever än idag kommer sannolikt bli skjutsade till 
skolan med bil. Dessutom innebär en längre och mer trafikerad skolväg en 
högre trafikfara för de elever som själva ska ta sig till skolan. 

Bygget av en ny skola skulle kunna innebära att kommunen står med tomma 
eller dåligt utnyttjade lokaler. Detta beroende på hur man beslutar att göra med 
de skolor som idag finns i Bros centrala delar. Behovet av verksamhetslokaler 
för andra typer av kommunala, eller fristående, verksamheter i området är dock 
stort.  

Att bygga stora skolor innebär särskilda utmaningar i att skapa trygga och 
lugna miljöer för alla åldrar och för alla barn. Den fysiska miljön har stor 
påverkan på elevers lärande och därmed på deras resultat och måluppfyllelse. 
Dessa utmaningar bör särskilt beaktas i uppförandet av en F-9 skola. 

En ny skola medför stora kostnader. De ekonomiska konsekvenserna är dock 
svåra att överblicka. Kostnader för nybyggnationer påverkas av en mängd olika 
faktorer. Tillfälliga paviljongslösningar medför dock också en hel del 
kostnader. Särskilt de första åren är priset per elevplats i en paviljonglösning 
relativt hög. Långsiktiga och permanenta lösningar är, även ur ett ekonomiskt 
perspektiv, att föredra. 

 

6 Osäkerhetsaspekter 
Befolkningsprognoserna är just prognoser och med detta kommer att de är 
något osäkra. Ju mer i närtid de gäller desto större tilltro kan man ha till dem. 
Det man med viss säkerhet kan säga är att det vid nybyggnation flyttar in 
många familjer med barn i förskoleålder och att dessa barn uppnår skolålder 
relativt samtidigt. Detta innebär en demografisk ”puckel” som måste hanteras. 

Hög kapacitet och viss flexibilitet mellan skolor och möjligen tillfälliga lokaler 
i form av paviljongslösningar kan vara vägar att hantera “pucklar”. 

Friskolors möjlighet att etablera sig medför ytterligare osäkerhet. Dessas 
attraktivitet och kapacitet påverkar efterfrågan på platser i kommunala skolor. 
Utbildningskontoret räknar med att Jensen educations skola i Tegelhagen blir 
det naturliga valet för boende i det området men kommunen måste samtidigt ha 
kapacitet för att ta emot alla elever som hellre vill gå i någon av kommunens 
skolor. 
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7 Barnperspektivet 
För barn och ungdomar är utbildning en av de enskilt viktigaste faktorerna för 
en god framtid. Rätt utformad och med en god ledning och styrning skulle en 
ny skola i Bro kunna ge mycket goda möjligheter för barnens lärande och 
utveckling. Ur barnens perspektiv behöver man ta hänsyn till säker skolväg och 
trygga miljöer redan i planeringen av den nya skolan. 
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Nybyggnad tillagningskök Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen av nybyggnad av 
tillagningskök på Brunnaskolan och 
ger ett uppdrag till 
Utbildningskontoret att teckna ett 
förstudieavtal med Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB.  
 
Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen av nybyggnad av 
tillagningskök på Bergaskolan och ger 
ett uppdrag till Utbildningskontoret att 
teckna ett förstudieavtal med 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB.  
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