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Tertialrapport 2 2021 - Kultur- och 
Fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets 
Tertialrapport 2 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för många av de verksamheter som 
människor deltar i på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när 
det gäller kommunens trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom 
också den ekonomiska tillväxten. Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av 
människor och av samhället inom de flesta områden och är inte begränsade till 
den så kallade kultur- och fritidssektorn.  

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 3197,4 tkr per den sista 
augusti 2021. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar med en budget i 
balans för helåret. 

Trots fortsatt pandemi har nämndens verksamheter varit i gång under 
sommaren, detta tack vare att allt fler har vaccinerats. Samhället går mot en 
återstart och kultur- och fritidskontoret ser framåt med optimism. 

Pandemin har medfört ekonomiska konsekvenser som varit svåra att förutse 
och prognostisera. Stora intäktsbortfall har drabbat fritidssidan. Om nämndens 
verksamheter framöver kan fortsätta hållas öppna är prognosen på helår mer 
säker än vid tertial 1.  

Överskottet för nämnden vid tertial 2 beror främst på fyra orsaker;  

1. Kulturcheckarna har inte börjat belasta avsatt budget vilket gör att kontoret 
räknar med att kunna balansera upp fritids underskott.  

2. Periodiseringar på tolftedelar blir missvisande då de största inköpen av 
media görs under hösten. 

3. Kostnaden för hyror är lägre än vad som har budgeterats. 

4. Flera stora och små kulturarrangemang har ställt in eller flyttats fram på 
grund av pandemin.  



 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-09-14 KFN 21/0005 

 
 

Utöver den fina löpande verksamhet som kontinuerligt finjusteras och anpassas 
för att möta medborgarnas behov har kultur- och fritidskontoret valt att lyfta 
fram en mängd åtgärder och aktiviteter som genomförts under tertial 2 och som 
redogörs för i rapporten.  

Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2021. 

• Tertialrapport 2, 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

Barnperspektiv 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet riktar sig till stora delar mot barn och 
unga. En väl fungerande verksamhet har därför stor positiv påverkan på barn 
och ungas möjlighet till en god kultur- och fritidsupplevelse, aktiv fritid och ett 
hälsosamt liv. Det är även av stor vikt att barnens vårdnadshavare och 
omgivande vuxna har goda möjligheter till en aktiv och varierande fritid då 
förebilder och hälsosamma vuxna har stor påverkan på barn och unga.  

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 
 

Kultur-och fritidschef  

  

Bilagor 
1. Tertialrapport 2, 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

Beslut sänds till 
• Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet och inkludering för invånarna i fokus. 

 Besökare ska känna sig trygga i nämndens verksamheter. 
 Alla människor ska vara inkluderade i Upplands-Bros kultur- och fritidsliv. 

 

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för invånarna såväl som för medarbetarna. 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är en stor bidragande faktor till att många 
barn haft ett meningsfullt och aktivt sommarlov. I samverkan med 
samhällsbyggnadskontoret har Björknäs camping återöppnats vilket varit mycket 
uppskattat. Flera medborgardialoger har genomförts i sommar för att ta fram underlag 
till den kultur- och fritidspolitiska strategin. Nämndens verksamheter är viktiga för 
kommunens hållbarhetsarbete, attraktionskraft, trygghetsarbete och invånarnas 
livskvalité. 

  

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för många av de verksamheter som människor 
deltar i på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller 
kommunens trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska 
tillväxten. Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället 
inom de flesta områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och 
fritidssektorn. 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamhet, motionsspår, den öppna ungdomsverksamheten, 
föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, 
allmänkulturell verksamhet så som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande 
skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. 
Lika så Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar. 

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 
medarbetare fördelat på stab och fem avdelningar, kultur-, fritid-, unga-, bibliotek och 
idrott- och förening. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata 
aktörer och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- 
och fritidsutbud för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i 
hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro. 
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1.3 Viktiga händelser under året 
Kultur-och fritidskontoret har valt att redovisa viktiga händelser under tertial 2 utifrån 
Kommunfullmäktiges övergripande mål. Det är dock många aktiviteter som skulle 
kunna placeras under flera av målen, inte minst under målet om att stärka demokratin. 

 
Stärka demokratin 

 Den 1 juni 2021 öppnade biblioteken åter för allmänheten. Låntagarna var 
äntligen välkomna in i bibliotekslokalerna, men för att minska risken för smitta 
begränsades antalet sittplatser. 

 Utlåningen av e-media är stor, lånen av strömmade ljudböcker, e-böcker och 
strömmade filmer håller sig på en fortsatt hög nivå. 
 

Meningsfullt åldrande 

 Natur- och kulturvandringar har genomförts, lika så tipspromenader i samarbete 
med Stockholms-Näs hembygdsförening. 

 Kulturskolans elever och lärare genomförde spelningar utomhus framför 
äldreboenden. 
 

Lustfullt lärande 

 Bro:n-övningskörningspilotprojektet avslutades innan sommaren, planen är att 
söka finansiering för ett långvarigt projekt: 

 skapar broar mellan äldre och unga främjar tryggheten i byn. 
 sänker barriärerna för unga från socioekonomiskt svaga familjer att 

skaffa ett körkort 
 sänker trösklar på väg ut på arbetsmarknaden. 

 
 ’Brotjejernas fotboll’ har under hela våren i samverkan mellan BFG och ’Skola 

för mig’- Fotboll för tjejer med tjejsnack och andra riktade aktiviteter för att 
skapa ett tryggt forum för unga tjejer i Bro. 
 

Hållbart liv och hälsa 

 På grund av pandemin satsade kulturavdelningen under maj-juni 2021 på 
arrangemang utomhus eller digitalt. Många lyckade projekt genomfördes, till 
exempel streamade dans- och teateravslutningar, digitala rock- och popkonserter 
samt digitala konstutställningar och inspelning av Funkisfilmen. 

 Sju offentliga föreställningar genomfördes utomhus samt ett par 
konstvandringar. Programverksamheten för vuxna har helt övergått till det 
digitala formatet. Biblioteket håller varje månad virtuella bokcirklar. Vid ett 
flertal tillfällen under våren har biblioteket gjort webbsända boktips, en panel 
bestående av fyra bibliotekarier har tipsat om bl.a. deckare och romantiska 
böcker 

 Barnverksamheten har inte haft samma begränsningar som vuxenverksamheten, 
och har därför kunnat bedriva fysisk programverksamhet. Många av deltagarna 
har lockats till aktiviteterna via Sparks-appen. 
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 Biblioteket har medverkat i arbetet med att bilda en brädspelsförening och en 
schackklubb som ska har biblioteken som bas. Tanken är att dessa aktiviteter ska 
samla deltagare i alla åldrar. Båda verksamheterna startade på prov under 
sommaren 2021 och kommer att lanseras i september 2021. 

 Hagan och Trappan - tillfällig förstärkning med extra personal på grund av stora 
uppsamlingar av unga utomhus, vissa kvällar uppsökande verksamhet vid Coop i 
Brunna och i Kungsängens centrum i samverkan med Fältgruppen. 

 Förstärkning och extraöppet efter suicidhändelse som berörde många hårt. 
 Återkommande fall av konflikter på grund av normbrytande beteenden på en av 

gårdarna hanterades i samverkan med Broskolan och Fältgruppen. 
 Projekt med SLS (Svenska livräddningssällskapet), Fryshuset om badvärdar på 

Lillsjön. Bemannades onsdag till söndag. 

 Många roliga, lyckosamma och Coronasäkra sommarlovsaktiviteter har erbjudits 
av och genom nära samarbeten mellan den öppna 
ungdomsverksamheten/fritidsgårdarna, ungdomsproducenten, ferieungdomar, 
kulturskolan, kulturmiljöansvarige och fältgruppen under sommaren: 

 45 stycken ungdomsdrivna aktiviteter i Sparksappen, åldrar 10-18 år. 
 Öppna spontanaktiviteter i Bro av och med ungdomsprojektgrupp. 25 

aktiviteter perioden 21/6-6/8 med 158 deltagare åldrar 12-18. 
 5 tillfällen men Gerillastickning i genomfördes i Stjärnparken. 
 5 tillfällen med Drop-in dansklass i Brohuset i samarbete med 

Kulturskolan. 
 3 stycken projektarbetande ungdomar på Björknäs Camping i samarbete 

med Fritid/Idrottshall. Bemanning av vattenaktiviteter och 
spontanaktiviteter vid stranden med barn och unga. Måndag-fredag. 

 3 stycken feriearbetare som arbetade med intervju och filmning av 
material för kultur och fritidspolitisk strategi 2030. 

 Samarbete med Ungdomsrådet för skapande av ungdomsfestival i Bro 
12/8. 

 Utveckling av modell för projektarbete med unga grundat i de europeiska 
principerna och riktlinjerna för öppen fritids- och ungdomsverksamhet. 

 Bibliotekets barnavdelningen arrangerade den läsfrämjande aktiviteten 
"Sommarboken" som lockade deltagare både i Bro och Kungsängen. 

 After school arrangerade filmkollon och i slutet av sommaren 
arrangerades ett lajvkollo där barn och ungdomar från kommunen fick 
möjlighet att gratis pröva på lajvspel under en vecka. 

 Bibliotekets bokcyklar – de s.k. biblabajkerna - trampades mellan 
badplatser, torg och lekplatser. 

 Sommarjobbare har varit ute vid Kvistaberg stora delar av sommaren och 
utfört diverse underhållsarbeten i trädgården. 

 Funkismusikläger, danskollo, textilkollo, keramikkollo och slöjdkollo 
har genomförts. 

 Gratis sommarsimskola vid Lillsjön och Hällkarna. 
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 Feriearbetare arbetar på badplatserna under nio veckor. 
’Hörnan’ - sommarlovsverksamhet för 9 - 11 åringar i Bro under hela 
sommaren, finansierades med hjälp av stadsbidrag. Uppskattad och omtyckt 
verksamhet av både barn och vårdnadshavare. Problematiken tidigare år med 
många små barn som driver runt i Bro många timmar och sent på kvällarna har 
nästan helt försvunnit. 
 

Hållbart samhällsbygge 

 Kvistaberg- renovering lada/ verkstad har startat och projektet med kommunalt 
VA till fastigheten är snart klart. 

 Varit stöd i arbetet med FÖP Bro beträffande kulturmiljöfrågor. 
 Parkarbeten med skogslaget har genomförts. Diverse arbeten med nedtagning av 

farliga träd, röjningsarbete, beskärt äppleträd. 
 Vägen upp till Rösaring har förbättrats, bekostat av Länsstyrelsen. 
 Renovering av simhall, besiktningsanmärkningar och ombyggnad 

omklädningsrum 
 Utveckling i möjligheter parasport med ny sarg för blindfotboll till Bro IP. 
 Kungshallen fick officiellt sitt namn. 

 

Valfrihet och Konkurrensneutralitet 

 Under senvåren auktoriserades tre privata anordnare av kulturskoleverksamhet 
för start under augusti/september 2021. 

  

Strategi – Service och nöjdhet 

 Implementering av nya taxor gällande lokalbokning 1 juli 2021. 
 Bidragsprocessen 2.0 förenkla och uppdatera rutiner och processer. 

 

1.4 Covid-19 effekter 
Kulturmiljö 

 Försening av renovering på Kvistaberg vilket beror främst på virkesbrist kopplat 
till pandemin.  

 Fastighetstillsyn har under perioder inte kunnat ske som önskat.  
 Försvårat externa samarbeten, till exempel arbetet med bildutställning då vi inte 

kunnat träffats.  
 Ej plats på kommunhuset för den digitala bildutställningen då biblioteket varit 

stängt. Nu när biblioteket åter är öppet så har en plats för den digitala 
bildutställningen möjliggjorts.     
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Bibliotek 

 Högre sjukfrånvaro. 
 Låga utlåningssiffror på grund av begränsningarna. 
 Pandemin har gjort det möjligt för biblioteket att utveckla den uppsökande 

verksamheten: såväl "Boken kommer" som bibliotekets bokcirklar har fått nya 
rutiner och fler användare. 

 Bibliotekets programverksamhet har övergått i digital form och genom det har 
det digitala kunnandet stärkts. 
 

Öppen ungdomsverksamhet 

 Avdelningen Unga 

 Hög sjukfrånvaro.  
 Färre planerade aktiviteter.  

Ungdomsproducent 

 Begränsade möjligheter för event. 
 Färre antal deltagare.  

 

Kultur 

Pandemins negativa effekter på kultursektorn är mycket stora. Professionella 
kulturskapare och kommersiella aktörer är, stödåtgärder till trots, de som varit mest 
utsatta. Den kommunala kulturproduktionen har klarat pandemins effekter 
förhållandevis bra, till exempel har Kulturskolan genom anpassningar kunnat 
genomföra verksamheten i stort sett som vanligt men med anpassningar. Värre är det för 
scenkonst, bildkonst och annan skapande verksamhet. Det mesta har varit helt 
nedstängt. 
 

Fritid 

Simhallen har varit stängd för allmänheten sedan början av november 2020. 

Situationen har också påverkat arbetsmiljön. Osäkra besked om hur öppning kommer att 
ske samt förändrade arbetsuppgifter. Positivt att medarbetare har arbetat mer under 
samma tider och haft möjligheten att bemanna simskolor bättre. 

Då vi har haft färre arbetsuppgifter i simhallen har medarbetarna kunnat arbete mer ute 
på badplatserna. 

Pandemin har också inneburit att det har vistats mer folk på våra badstränder som i sin 
tur inneburit mer nedskräpning och behov av mer frekvent sophantering. Även mer 
service av sanitetsutrymmen. 
 

Idrott och förening 

Pandemin effekter på idrottsrörelsen och föreningslivet är mycket stora. Man befarar ett 
stort tapp av medlemmar och aktiva, både yngre, men framförallt de äldre ungdomarna 
och ledarna. Resultatet av effekterna kommer vi börja kunna se under hösten 2021 men 
efterverkningarna befaras vara långvariga. En hel säsong utan matcher och seniorer som 
inte har fått träna. Inga cuper eller andra arrangemang har kunnat genomföras. 
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 Snabba kast och sena besked om olika restriktioner kopplat till idrottsrörelsen. 
Stor administrativ börda med bokning, avbokning, information till föreningar 
osv. 

 Löpande möten varannan fredag gällande Covid-läget med alla 
Stockholmskommuner, Riksidrottsförbundet och specialförbunden, vilket har 
varit givande informationsmässigt.  
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2 Mål och resu l tat

2.1 Hållbar hälsa och liv

2.1.1 Nämndmål: Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter.

Be skrivning

Vi vill öka trygghe te n i simha ll, bibliotek och andra offent liga lokaler. Var och en ska
kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när
de nyttjar kommune ns anläggninga r.

V e r ksamhetsmål

Bonus till f öreningar

Indik atorer Utfall 2020 Utfall 2021 M ålvär de 2021

Trygghetsindex f rån
f ritidsgårdsenkäten 4 5 5

Medarbetarenkäten
arbetsmiljöindex 77 81 80

Trygghetsindex f ör
biblioteket 5 5

Trygghetsindex simhall 4 5

Trygghetsindex
anläggningar och
utemiljöer 5 5

Trygghetsindex
Kulturskolan 5 5

Trygghetsindex
Kulturscen 5 5

Till 2022 så kommer trygghetsindexet för anläggningar och utemiljöer delas upp i "trygghetsindex för Idrottsanläggningar och
föreningslokaler", och "trygghetsindex för motionsspår/vandringsleder och anläggningar för spontanaktivitet. I trivselenkäten för
2021 så är utfallet 5 för anläggningar för spontanaktivitet, 4 på index för m otions-och vandringsleder och 5 på idrottsanläggningar
och föreningslokaler".

Trygghe ts inde x 2021 är att se som ett nollvärde för kommande undersökninga r. Då
antalet respondenter var lågt utgör det inget statistisk t säkerställt resultat.
Undersökninge ns antal respondenter, 184 st vuxen- och 268 st
ungdoms undersök ni nge n.

Me da rbe ta re nkä te n a rbe tsmil jöinde x

Arbetsmiljö i nde x i 2021 års mätning visade ett fint resultat på 81,4. Jämförelse med
övergripande nivå arbetsmiljö ind e x för Upplands-Bro kommun som helhet 75,5 som
också det är ett mycket bra resultat då interva lle n för bra resultat är 70-100.
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2.1.2 Nämndmål: Alla människor ska vara inkluderade i Upplands- Bros kultur-
och fritidsliv.

Be skrivning

Vi vill minska ojämlik hete n i enlighet med Agenda 2030 mål 10.2. Fokus ska ligga på
utövarnas egna önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturo mråd e n.
Målsättninge n är att aktivitet s grade n ska vara lika hög oberoende av kön och aktivite t.
Målet stödjer även Barnkonvent io ne ns artiklar om alla barns rätt till fritid, vila samt till
kultur.

En del i detta är att ta fram en kultur- och fritidspo l it isk strategi.

Indik atorer Utfall 2020 Utfall 2021 M ålvär de 2021

50/50 Representationen
på våra kulturscener 48

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Trappan 40% 50%

50/50 Deltagare i
kulturskolans
gruppverksamhet. 10%

Besöksantal i simhallen
ska öka 0% 3%

A ntal sålda
simborgarmärken 100

A lla verksamheter ska
ha minst en
ref erensgrupp av unga Delvis uppnått

Inköpsf örslagen f rån
invånarna ska öka. 2%

A ntal ungdomsdrivna
evenemang genom
ungdomsproducenterna 81 100

50/50 Deltagare i
Kulturskolans enskild
undervisning

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Hagan 50%

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Bro 35%

50/50 Öppna
ungdomsverksamheten
Bro:n 35%

A lla barn i Upplands-Bro
kommun har uppnått
simkunnighet i årskurs 6 100%

Flera av indikatorer na följs upp på helår och redovisas således i årsredovisninge n.

Be söksa nta l i simha lle n ska öka

Kommer ej uppnås då pandemin har krävt att simha lle n har behövt hållas stängd under
tertial 1 och större delen av tertial 2.



37 Tertialrapport 2 2021 - Kultur- och Fritidsnämnden - KFN 21/0005-1 Tertialrapport 2 2021 - Kultur- och Fritidsnämnden : Tertialrapport 2 2021 (Kultur- och fritidsnam (1)

Kultur- oc h fritids nämn de n, Tertial rap po rt 2 20 21 11(18)

Anta l så lda simborga rmä rke n

Kommer ej uppnås då pandemin har krävt att simha lle n har behövt hållas stängd under
tertial 1 och större delen av tertial 2.

Alla ve rksa mhe te r ska ha minst e n re fe re nsgrupp a v unga

Flera av kontorets avdelningar har direkta referensgr upper kopplade till verksamhete n
men på grund av pandemin har arbetet med just råd avstannat. Verksamheter na har än
dock i sitt dagliga arbete arbetat med inflyta nde genom att fånga upp idéer, ta emot
önskemål och ha en kontinuer li g dialog med våra unga.

Ak t ivite ter Status

Göra en tillgänglighetsutredning
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 202108 Redovisat 202108 Avvikelse 202108 
Avvikelse 

202008 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 6 494,8 156,7 5 015,3 980,3 1 479,5 823,6 2 303,1 4 417 

Fritids 37 152,7 2 652,7 37 134,7 1 967,7 18,0 -685,0 -667,0 784 

Kultur 21 636,8 2 470,7 19 695,2 2 090,4 1 941,6 -380,3 1 561,3 407 

Summa 65 284,3 5 280,1 61 845,2 5 038,4 3 439,1 -241,7 3 197,4 5 608 

 
Varav kapitalkostnader 

  Budget 202108 Redovisat 202108 Avvikelse 202108 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 215,3 56,3 181,7 45 33,6 11,3 44,9 

Fritids 8 532 2 769,3 8 261,9 2 733,6 270,1 35,7 305,8 

Kultur 614 44,7 623,3 47,6 -9,3 -2,9 -12,2 

Summa 9 361,3 2 870,3 9 066,9 2 826,2 294,4 44,1 338,5 

3.2 Helårsprognos 
  Budget 2021 Prognos 2021 Budgetavvikelse 2021 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ledning Kultur och fritid 10 050,7 235 8 450,7 235 1 600,0 0 1 600,0 

Fritid 56 794,3 3 979 57 094,3 2 679 -300,0 -1 300 -1 600,0 

Kultur 33 731 3 706 33 731 3 706 0 0 0 

Summa 
100 576,

0 7 920 99 276,0 6 620 1 300,0 -1 300 0,0 

 
Varav kapitalkostnader 

  Budget 2021 Prognos 2021 Budgetavvikelse 2021 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 323 84,5 323 84,5 0 0,0 0,0 

Fritid 12 798 4 154 12 798 4 154 0 0 0 

Kultur 921 67 921 67 0 0 0 

Summa 14 042 4 305,5 14 042 4 305,5 0 0,0 0,0 
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3.3 Ekonomisk analys 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med  3197,4 tkr per 20210831. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar med en budget i balans för helåret. 
 

Ledning Kultur- och fritid 

Kulturcheckarna har inte börjat belasta avsatt budget vilket gör att kontoret räknar med 
att kunna balansera upp fritids underskott.  
 

Fritid 

Fritid prognostiserar ett underskott på cirka 1 600 tkr då intäktsbortfallen varit stora 
under pandemin. Ökade kostnader på grund av hemester och hård belastning på 
uteanläggningar och badstränder. Virke och annat byggmaterial har stigit i kostnad 
under pandemin. En läcka på Kungsängens IP är under utredning men har medfört ökad 
kostnad av kemiska produkter samt att förlikningen med PEAB om att installera 
konstbevattning ökat vattenkostnaderna. 
 

Kultur 

Kultur uppvisar ett tydligt överskott. Detta överskott kan till största delen förklaras av 
att kostnaden för hyror är lägre än vad som har budgeterats samt att periodiseringarna på 
tolftedelar blir missvisande då de största inköpen av media görs under hösten. 

Scenkonst, bildkonst och andra skapande verksamheter har under perioden varit 
nedstängda eller gått på sparlåga. Därför har framförallt kostnaderna minskat drastiskt 
som följd av väldigt många inställda och framflyttade arrangemang. Trots ett tillfälligt 
överskott räknar Kultur ändå med en budget i balans på helår. 

  

3.3.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Kultur 

Kulturavdelningens kostnader minskade drastiskt under perioden som följd av många 
inställda och framflyttade arrangemang. Trots ett tillfälligt överskott räknar 
verksamheten med ett resultat i balas på helåret då restriktionerna släpper helt den 29 
september 2021 och vi återigen kan erbjuda invånarna kulturarrangemang. 
 

Fritid 

Då simhallen varit stängd större delen av Q1 och Q2 har intäktsbortfallet för perioden 
uppgått till - 800 tkr. 

Badplatserna har haft mycket hög belastning tack vare hemester, detta har medfört 
ökade kostnader med - 100 tkr 
 

Idrott och förening 

Intäktsbortfall på grund av stängda lokaler och anläggningar med ca - 500 tkr. 
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3.4 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2020 

Redovisat 
202108 Budget 2021 

Kvar av 
budget 2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Inventarier bibliotek 200 0 0 200 200 

Underhåll fastigheter fritid 2 000 0 333,2 2 000 1 666,8 

Underhåll fastigheter kultur 2 000 0 0 2 000 2 000 

Konstgräs Bro IP 2 500 0 55,4 2 500 2 444,6 

Arbetsfordon idrottsplatser 300 0 364 300 -64 

Renovering av ridhuset 2 300 0 2 453,9 2 300 -153,9 

Återuppbyggnad Friluftsgård 
Lillsjön  13 500 723 6 717,4 12 777 6 059,6 

Upprustning Kvistaberg  3 925 158,2 1 856,3 3 767 1 910,7 

Sporthall anpassad för 
bordtennis  82 731 75 485 828 7 246 6 418 

Förvaltning av kulturmiljöer  223 77 0 146 146 

Ljudanläggningar simhallen  300 0 240 300 60 

Summa 109 979 76 443,2 12 848,2 33 536 20 687,8 

 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2020 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Kvar av 
budget 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Inventarier bibliotek 200 0 0 200 200 

Underhåll fastigheter fritid 2 000 0 2 000 2 000 0 

Underhåll fastigheter kultur 2 000 0 400 2 000 1 600 

Konstgräs Bro IP 2 500 0 55,4 2 500 2 444,6 

Arbetsfordon idrottsplatser 300 0 364 300 -64 

Renovering av ridhuset 2 300 0 2 453,9 2 300 -153,9 

Återuppbyggnad Friluftsgård Lillsjön  13 500 723 11 677 12 777 1 100 

Upprustning Kvistaberg 3 925 158,2 3 767 3 767 0 

Sporthall anpassad för bordtennis  82 731 75 485 828 7 246 6 418 

Förvaltning av kulturmiljöer  223 77 146 146 0 

Ljudanläggningar simhallen  300 0 240 300 60 

Summa 109 979 76 443,2 21 931,3 33 536 11 604,7 

3.5  
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3.6 Kommentarer investeringsredovisning 
Redovisning fastighetsunderhåll kultur 

Då mycket tid har lagts på Kvistaberg och renovering av Ladan samt inkoppling av 
kommunalt VA kommer övrigt fastighetsunderhåll fått skjutas upp till 2022. 

Redovisning fastighetsunderhåll fritid 

 Stjärnparken markarbeten - 306 tkr 
 Planerat fastighetsförvärv hagmark till stallet - 690 tkr (ej reglerad än) 

Konstgräs Bro IP 

Upphandling har påbörjats och slutförs 2021 men arbetet utförs under 2022. 

Arbetsfordon idrottsplatser 

Upphandlingen blev något dyrare än planerat - 64 tkr 

Återuppbyggnad Friluftsgård Lillsjön 

Enligt plan. Invigs i mars 2022. 

Sporthall anpassad för bordtennis/ Kungshallen 

Projektet avslutas under hösten och lämnar ett överskott på 6,4 miljoner. Kultur- och 
fritidsnämnden önskar omfördela delar av överskottet till ridhuset med 3,5 mkr. 

Ridhustaket 

Då skador även uppstod på intilliggande byggnad överskreds budget med - 153 tkr 

  

3.7 Björknäs camping 
Uppföljning säsongen 2021  

Enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter kan en kommun bedriva vissa 
typer av näringsverksamhet. I 4 kap 1 § framgår att kommuner får vida åtgärder för 
uppförande och drift av turismanläggningar i den utsträckning det behövs för att främja 
turistväsendet inom kommunen. 

Kommunen har under 2021 sökt en arrendator till campingen men något avtal med 
arrendator har inte kunnat tillses. För att campingen skulle kunna öppnas till sommaren 
2021 beslutade Kommunstyrelsen den 18 maj 2021 att Kultur- och fritidsnämnden 
skulle driva verksamheten säsongen 2021, 1 juni - 12 september 2021. I Kultur- och 
fritidsnämndens reglemente framgår att nämnden i samverkan med Kommunstyrelsen 
får verka för en god turistverksamhet i kommunen. 

Kultur. och fritidsnämnden har haft två personer anställda på totalt 0.75 % för att sköta 
värdskap, drift och administration. 

Kultur- och fritidsnämnden ombeds återkomma till tertialrapport 2 med kostnader för 
sommaren 2021 vilket återfinns i denna rapport. Då alla kostnader och intäkter ej 
bokförts än kan slutredovisning ske först i årsredovisningen. 
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Redovisning av besökare 21 juni- 12 september 

Totalt antal gästnätter 1.308 var av svenska gästnätter 
1.168 och internationella gästnätter 140 varav: 

 Ställplatser utan el - 43 nätter 
 Campingsplatser med el – 509 nätter 
 Campingplatser utan el – 16 nätter 
 Säsongsplatser: 2 uthyrda denna säsong 
 Antal gäster: 591 var av 496 vuxna och 95 barn 
 Antal husbilar: 310 
 Antal husvagnar: 258 

  

  Budget 202108 Redovisat 202108 Avvikelse 202108 
Avvikelse 

202008 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Björknäs 
Camping 0 0 266 57,2 -266 57,2 -208,8 0 

Summa 0 0 266 57,2 -266 57,2 -208,8 0 
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4 In tern styrn in g och kon trol l

4.1 Uppf öljning av kontrollmoment

4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process: Personal

Risker: Rekrytering av fritidsledare

Kontr ollmoment Kom m entar

Säkra kompetensf örsörjningen.

Ingen avvikelse

V id nyrekrytering ställs krav på rätt utbildning.
Fortbildning av tillsvidareanställd personal genomf örs
kontinuerligt ef ter behov.

Risker: Covid-pand emin fortsätter

Kontr ollmoment Kom m entar

A vstämning med kontorets chef er

Ingen avvikelse
Regelbunden avstämning med kontorets chef er.

Process: Fastigheter/lokaler

Risker: Ej anpassade lokaler

Kontr ollmoment Kom m entar

A vstämning med f astighetsbolaget

Ingen avvikelse

Kulturskolans- och simhallens lokaler tillgänglighets
anpassas under 2021.

4.1.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process: Upphandling och avtalsefterlevnad

Risker: Risk för ökade kostnader för kommunen och lägre kvalitet på levererade varor och
tjänster då inte avtal som upphandlats efterföljs.

Kontr ollmoment Kom m entar

A vtalsef terlevnad

Mindre avvikelse
Stickprov har genomf örts mindre avvikelse f örekom.

Process: Hantering av personuppgifter

Risker: GDPR efterlevs inte fullt ut

Kontr ollmoment Kom m entar

Stickprov som genomf örs av GDPR-ombud och
dataskyddsombud på kontoret

Mindre avvikelse

Stickprov har genomf örts när det gäller områdena
registerf örteckning och inf ormationsplikten enligt GDPR.
A vvikelse i inf ormationskrav har upptäckts och ska
åtgärdas. Översyn av antal lämpliga
registerf örteckningar har genomf örts och ska
analyseras.
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4.2 Uppf öljning av åtgärder

4.2.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process: Upphandling och avtalsefterlevnad

Risker: Risk för ökade kostnader för kommunen och lägre kvalitet på levererade varor och
tjänster då inte avtal som upphandlats efterföljs.

Åtgär der
Slutdatu
m Kom m entar

Utbildningsinsatser inom upphandlingsområdet

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

2021-12-
31

Ny upphandlings organis ation på plats .

Som upphandla nde myndighe t eller avdelning har man mycket att vinna på att aktivt
arbeta med avtalsför va lt ning. Ett sätt är att förbättra våra rutiner kring avtalsuppfö lj ni ng
och intern adminis trat io n genom tätare samarbete mellan upphandla re och controller n.
Ett ytterligare sätt är att rapportering till chefer över de inköpsfakturo r som inte går att
knyta till något aktivt avtal i avtalssyste met återkopplas upphandlingse nhete n. Allt för
att förenkla avtalsupp fö lj ninge n och säkerställa att leverantöre n uppfyller de krav som
vi har ställt i upphandlingsdok ume nte n och att vi som upphandla nde myndighete n eller
avdelning får det som vi har efterfråga t.

Process: Hantering av personuppgifter

Risker: GDPR efterlevs inte fullt ut

Åtgär der
Slutdatu
m Kom m entar

Ökad kompetens inom GDPR på kontoret

A vslutad

2020-12-
31

Kontorets personal har genomgått utbildning inom
området.

Utbildnings insatser

A vslutad

2021-12-
31 Utbildning genomf örd.
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Utredare 

Kultur- och fritidskontoret 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2021-09-08 KFN 21/0176  

Kultur- och fritidsnämnden 

 
 

 

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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Omfördelning av investeringsmedel från 
Kungshallen till ridhuset i Bro 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att omfördela 

investeringsmedel från Kungshallen till renovering av det kommunala ridhuset 

på Husbyvägen i Bro med 3,5 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Det kommunala ridhuset på Husbyvägen i Bro är välbesökt. Upplands-Bro 

ryttarförening bedriver verksamhet i ridhuset dagligen mellan 07.00-22.00. De 

över 500 medlemmarna (300 i åldern 3-20) genomför ca 500 uppsittningar i 

veckan. Föreningen uppnådde närmare 1000 bidragsberättigade 

aktivitetstillfällen under 2020 och arbetar aktivt med att locka fler att hitta till 

ridsporten.  

I november 2020 blåste delar av taket till ridhuset av i ett oväder vilket 

medförde åtgärder för taket under våren 2021. Under våren 2021 förvärvades 

en bit hagmark i anslutning till ridanläggningen som möjliggör ytor för bete 

och ridning. 

Trots insatser av ridanläggningen återstår ett behov av renovering av själva 

ridhuset. I underhållsplanen för ridhuset beskrivs ett omfattande 

renoveringsbehov av hela ridhuset. 

Inte minst är ridhusbotten i stort behov av totalrenovering, framför allt för 

hästhälsans skull men även för arbetsmiljön för de som dagligen vistas i 

lokalen. I dagsläget finns det ojämnheter i underlaget som på senare tid 

dessutom avgivit en illaluktande doft. Lokalen behöver även 

tillgänglighetsanpassas. 

Kultur- och fritidskontoret uppskattar att den totala kostnaden för renovering 

av byggnaden uppgår till ca 3,5 miljoner kronor. Detta belopp grundar sig på 

Sustends underhållsplan samt övriga åtgärder som den inte omfattar så som 

tillgänglighetsanpassning, utbyte av trasiga inventarier och ridhusbotten. Med 

ett så omfattande renoveringsbehov finns risk för punktinsatser som 

sammantaget sannolikt skulle bli mer kostsamma än en renovering från 

grunden. Kultur- och fritidskontoret föreslår därför en omfördelning av 

investeringsmedel från Kungshallen till ridhuset i Bro med 3,5 miljoner kronor. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-09-08 KFN 21/0176 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2021. 

 Upplands-Bro kommuns underhållsplan för ridhuset 

Ärendet 

Kommunens ridhus i behov av renovering 

En populär aktivitet bland Upplands-Broborna är ridning och det kommunala 

ridhuset på Husbyvägen i Bro är välbesökt. Upplands-Bro ryttarförening 

bedriver verksamhet i ridhuset dagligen mellan 07.00-22.00. De över 500 

medlemmarna (300 i åldern 3-20) genomför ca 500 uppsittningar i veckan.  

Föreningen uppnådde närmare 1000 bidragsberättigade aktivitetstillfällen 

under 2020 och arbetar aktivt med att locka fler att hitta ridsporten. Särskilt 

arbetar föreningen just nu med att nå ut till fler pojkar samtidigt som de arbetar 

aktivt med att göra ridsporten för de aktiva medlemmarna till något utöver en 

sport. Föreningen bidrar till att ge barn- och unga ett tryggt sammanhang att 

vistas i och bjuder in till gemenskap. 

2018 invigdes en ny stallbyggnad tillhörande ridhuset. I november 2020 blåste 

delar av taket till ridhuset av i ett oväder vilket medförde åtgärder för taket 

under våren 2021. Under våren 2021 förvärvades en bit hagmark i anslutning 

till ridanläggningen som möjliggör ytor för bete och ridning. 

Trots insatser av ridanläggningen återstår ett behov av renovering av själva 

ridhuset. I underhållsplanen för ridhuset beskrivs ett omfattande 

renoveringsbehov av hela ridhuset frånsett taket, stommen och avfuktare. 

Delen av ridhuset med omklädningsrum är inte renoverad sedan 1980-talet. I 

denna del finns det även behov av att skapa ett flexiomklädningsrum för en 

person. Därutöver behöver toaletter, frånluftsfläktar, golv, slagportar, 

belysning, sarg och läktare renoveras. 

Ridhusets övervåning består av cafeteria, wc, domartorn samt ett litet äldre 

personalkök. Den delen är också original från 1980-talet och behöver en 

översyn. 

Ridhusbotten är i stort behov av totalrenovering, framför allt för hästhälsans 

skull men även för arbetsmiljön för de som dagligen vistas i lokalen. I 

dagsläget finns det ojämnheter i underlaget som på senare tid dessutom avgivit 

en illaluktande doft. 

För att nå upp till kraven på tillgänglighet och möjliggöra att alla, oavsett 

fysiska förutsättningar, kan ta del av ridhusets aktiviteter och gemenskap 

behöver en hiss installeras i ridhuset. Detta är särskilt viktigt eftersom 

Upplands-Bro ryttarförening arbetar med verksamhet särskilt riktad till 

personer med funktionsvariationer.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-09-08 KFN 21/0176 

 
 

Kungshallen 

I maj 2020 stod Upplands-Bro kommuns nya sporthall i Kungsängen klar som 

därefter fått namnet Kungshallen. Hallen invigdes officiellt i september 2020. 

Den totala budgeten för hallen uppgick till 83 miljoner kronor men den slutliga 

totala investeringen blev drygt 76,6 miljoner kr. Detta innebär att det finns 

investeringsmedel över från detta projekt. 

Kultur- och fritidskontorets slutsats 

Kultur- och fritidskontoret anser att det finns ett stort behov av en grundlig 

översyn och renovering av kommunens ridhus för att säkerställa en säker 

anläggning för både besökare, personal och hästar. Det finns även ett behov av 

anpassning av ridhuset så att det blir en byggnad tillgänglig för alla, oavsett 

fysiska förutsättningar.  

Kultur- och fritidskontoret uppskattar att den totala kostnaden för renovering 

av byggnaden uppgår till ca 3,5 miljoner kronor. Detta belopp grundar sig på 

Sustends underhållsplan samt övriga åtgärder som den inte omfattar så som 

tillgänglighetsanpassning, utbyte av trasiga inventarier och ridhusbotten. Med 

ett så omfattande renoveringsbehov finns risk för punktinsatser som 

sammantaget sannolikt skulle bli mer kostsamma än en renovering från 

grunden. Kultur- och fritidskontoret föreslår därför en omfördelning av 

investeringsmedel från Kungshallen till ridhuset i Bro med 3,5 miljoner kronor.  

Barnperspektiv 

Det kommunala ridhuset erbjuder barn och unga en aktivitet som får dem att 

utvecklas och finna glädje med andra. Det kommunala ridhuset ska vara en 

hälsosam och säker plats för barn och unga att vistas i. För att kunna garantera 

detta behövs en renovering av ridhuset. 

 

Bilagor 

1. Upplands-Bro kommuns underhållsplan för ridhuset 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 
Karin Haglund 

Kultur- och fritidschef Utredare 

  

Susanne Lindqvist 

Avdelningschef Idrott och förening 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-09-08 KFN 21/0176 

 
 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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Underhållsplan

År 2020 till 2025

Upplands-Bro kommun, Kultur- och
fritidskontoret, Idrott & Förening

Ridhuset
Datum för utskrift: 2021-09-14

Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. 
Läs mer på www.planima.se
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Åtgärder per år
Denna del sammanställer samtliga underhållsåtgärder per år.
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2020

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Målning träfönster Fasader Generellt Genomförd 36 000 kr
Faktisk kostnad: 61 000 kr

Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Tak Generellt 5 år Genomförd 36 000 kr
Faktisk kostnad: 4 000 kr

72 000 kr

K
o

st
na

d

Total kostnad planerat underhåll per år

Fasader Tak Invändigt Installationer

2020 2021 2022 2023 2024 2025
kr

500 000 kr

1 000 000 kr

1 500 000 kr

2 000 000 kr
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2021

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Byte belysning till LED nedervåning
äldre

Installationer El 20 år Eftersatt 113 000 kr

Byte belysning till LED övervåning
äldre

Installationer El 20 år Eftersatt 121 000 kr

Byte belysning till LED under läktare Installationer El 20 år Eftersatt 29 000 kr

Byte duschblandare Invändigt Dusch
nedervåning

20 år Planerad 7 000 kr

Byte duschkabin Invändigt Dusch
nedervåning

20 år Eftersatt 12 000 kr

Byte eldrivna handdukstorkar Installationer El 20 år Planerad 7 000 kr

Byte fasadstege Fasader Generellt 30 år Eftersatt 21 000 kr

Byte frånluftsfläktar Installationer Ventilation 25 år Eftersatt 92 000 kr

Byte galler fasadventiler Fasader Generellt Eftersatt 5 000 kr

Byte handfat och WC-stol Invändigt Wc övervåning 30 år Planerad 14 000 kr

Byte handfat och WC-stol Invändigt Wc nedervåning 30 år Planerad 41 000 kr

Byte linoleummatta Invändigt Övervåning
generellt

30 år Planerad 156 000 kr

Byte linoleummatta golv Invändigt Nedervåning
generellt

30 år Planerad 119 000 kr

Byte linoleummatta golv Invändigt Wc övervåning 30 år Planerad 4 000 kr

Byte linoleummatta golv Invändigt Wc nedervåning 30 år Planerad 11 000 kr

Byte linoleummatta golv Invändigt Dusch
nedervåning

20 år Planerad 4 000 kr

Byte plåttak entré Fasader Generellt 30 år Eftersatt 23 000 kr

Byte rumstermostater nedervåning Installationer Värme 20 år Eftersatt 6 000 kr

Byte rumstermostater övervåning Installationer Värme 20 år Eftersatt 7 000 kr

Byte slagport sydost Fasader Generellt 30 år Eftersatt 69 000 kr

Byte ståldörrar Fasader Generellt 30 år Eftersatt 82 000 kr

Byte stuprör Fasader Generellt 30 år Eftersatt 42 000 kr

Byte trädörr Fasader Generellt 30 år Eftersatt 27 000 kr

Byte värmestrålare nedervåning Installationer Värme 20 år Eftersatt 73 000 kr

Byte värmestrålare övervåning Installationer Värme 20 år Eftersatt 59 000 kr

Byte våtrumstapet Invändigt Wc övervåning 30 år Planerad 4 000 kr

Byte våtrumstapet Invändigt Dusch
nedervåning

20 år Eftersatt 9 000 kr
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Elrevision Installationer El 4 år Planerad 5 000 kr

Energideklaration Installationer Värme 10 år Eftersatt 27 000 kr

Lagning sockelelement Fasader Generellt Eftersatt 38 000 kr

Lagning sockel nordöstra gaveln Fasader Generellt Eftersatt 23 000 kr

Målning hörnplåtar Fasader Generellt Eftersatt 10 000 kr

Målning sarg Invändigt Ridbana 4 år Planerad 71 000 kr

Målning trappkonstruktion Fasader Generellt 8 år Eftersatt 23 000 kr

Målning väggar Invändigt Ridbana 16 år Planerad 170 000 kr

Målning väggar kök Invändigt Övervåning
generellt

20 år Planerad 4 000 kr

Målning väggar och tak Invändigt Nedervåning
generellt

20 år Planerad 71 000 kr

Målning väggar och tak Invändigt Övervåning
generellt

20 år Planerad 93 000 kr

OVK (obligatorisk
ventilationskontroll)

Installationer Ventilation 3 år Eftersatt 9 000 kr

Renovering FTX-aggregat Installationer Ventilation Eftersatt 46 000 kr

Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation 12 år Eftersatt 38 000 kr

1 789 000 kr

2024

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

OVK (obligatorisk
ventilationskontroll)

Installationer Ventilation 3 år Planerad 10 000 kr

10 000 kr

2025

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Elrevision Installationer El 4 år Planerad 6 000 kr

Målning sarg Invändigt Ridbana 4 år Planerad 77 000 kr

Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Tak Generellt 5 år Planerad 40 000 kr

122 000 kr
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Åtgärder per kategori
Denna del visar alla åtgärder uppdelat på fastighetens olika kategorier och lägen.
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Fasader

Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris Total kostnad
Inkl. moms

Generellt

Byte fasadstege 2021 30 år 1 st 14 000 kr 21 000 kr

Byte galler fasadventiler 2021 2 st 1 500 kr 5 000 kr

Byte plåttak entré 2021 30 år 40 m2 380 kr 23 000 kr

Byte slagport sydost 2021 30 år 1 st 45 000 kr 69 000 kr

Byte ståldörrar 2021 30 år 3 st 18 000 kr 82 000 kr

Byte stuprör 2021 30 år 46 m1 600 kr 42 000 kr

Byte trädörr 2021 30 år 1 st 18 000 kr 27 000 kr

Lagning sockelelement 2021 1 omg 25 000 kr 38 000 kr

Lagning sockel nordöstra gaveln 2021 1 omg 15 000 kr 23 000 kr

Målning hörnplåtar 2021 17 m1 400 kr 10 000 kr

Målning träfönster
Genomförd

2020 12 st 2 000 kr 36 000 kr

Målning trappkonstruktion 2021 8 år 1 omg 15 000 kr 23 000 kr
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Installationer

Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris Total kostnad
Inkl. moms

El

Byte belysning till LED nedervåning äldre 2021 20 år 31 st 2 400 kr 113 000 kr

Byte belysning till LED övervåning äldre 2021 20 år 33 st 2 400 kr 121 000 kr

Byte belysning till LED under läktare 2021 20 år 8 st 2 400 kr 29 000 kr

Byte eldrivna handdukstorkar 2021 20 år 2 st 2 400 kr 7 000 kr

Elrevision 2021 4 år 2016 1 omg 3 600 kr 5 000 kr

Värme

Byte rumstermostater nedervåning 2021 20 år 5 st 800 kr 6 000 kr

Byte rumstermostater övervåning 2021 20 år 6 st 800 kr 7 000 kr

Byte värmestrålare nedervåning 2021 20 år 16 st 3 000 kr 73 000 kr

Byte värmestrålare övervåning 2021 20 år 13 st 3 000 kr 59 000 kr

Energideklaration 2021 10 år 1 st 18 000 kr 27 000 kr

Ventilation

Byte frånluftsfläktar 2021 25 år 2 st 30 000 kr 92 000 kr

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 2021 3 år 1 omg 6 000 kr 9 000 kr

Renovering FTX-aggregat 2021 2 st 15 000 kr 46 000 kr

Rensning ventilationskanaler 2021 12 år 1 omg 25 000 kr 38 000 kr
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Invändigt

Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris Total kostnad
Inkl. moms

Dusch nedervåning

Byte duschblandare 2021 20 år 2 st 2 400 kr 7 000 kr

Byte duschkabin 2021 20 år 1 st 8 000 kr 12 000 kr

Byte linoleummatta golv 2021 20 år 1 st 2 500 kr 4 000 kr

Byte våtrumstapet 2021 20 år 1 st 6 000 kr 9 000 kr

Nedervåning generellt

Byte linoleummatta golv 2021 30 år 130 m2 600 kr 119 000 kr

Målning väggar och tak 2021 20 år 130 m2 360 kr 71 000 kr

Övervåning generellt

Byte linoleummatta 2021 30 år 170 m2 600 kr 156 000 kr

Målning väggar kök 2021 20 år 28 m2 100 kr 4 000 kr

Målning väggar och tak 2021 20 år 170 m2 360 kr 93 000 kr

Ridbana

Målning sarg 2021 4 år 2016 310 m2 150 kr 71 000 kr

Målning väggar 2021 16 år 278 m2 400 kr 170 000 kr

Wc nedervåning

Byte handfat och WC-stol 2021 30 år 3 st 9 000 kr 41 000 kr

Byte linoleummatta golv 2021 30 år 12 m2 600 kr 11 000 kr

Wc övervåning

Byte handfat och WC-stol 2021 30 år 1 st 9 000 kr 14 000 kr

Byte linoleummatta golv 2021 30 år 1 st 2 500 kr 4 000 kr

Byte våtrumstapet 2021 30 år 1 st 2 500 kr 4 000 kr

Tak

Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris Total kostnad
Inkl. moms

Generellt

Säkerhetsbesiktning taksäkerhet 2025 5 år 2020 1 omg 24 000 kr 40 000 kr

Säkerhetsbesiktning taksäkerhet
Genomförd

2020 1 omg 24 000 kr 36 000 kr
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Åtgärdsbeskrivningar och
bilder

Denna del beskriver åtgärder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.
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Inga bilder eller beskrivningar finns för någon åtgärd.
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Kommentarer
Denna del visar alla kommentarer som skrivits för planens åtgärder.
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Skribent och
tidpunkt

Kommentar

Ännu inga skapade kommentarer.
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Åtgärdshistorik
Denna del visar alla åtgärder i underhållsplanen som markerats som genomförda och

sparats i åtgärdshistoriken.
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År Namn
Planerad
kostnad

Faktisk
kostnad

Kommentar

2019 Byte avfuktare

Kategori: Installationer
Läge: Ventilation

288 000 kr 
Inkl. moms

171 500 kr 
Inkl. moms

2020 Målning träfönster

Kategori: Fasader
Läge: Generellt

35 000 kr 
Inkl. moms

60 800 kr 
Inkl. moms

Delar av fönsterna fick bytas, därav
högre kostnad.

2020 Säkerhetsbesiktning taksäkerhet

Kategori: Tak
Läge: Generellt

35 000 kr 
Inkl. moms

4 000 kr 
Inkl. moms
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Ekonomisk analys
Denna del presenterar användbara analyser och nyckeltal.
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Total kostnad 1 992 643 kr

Kostnad per år 332 107 kr

Kostnad per år och m² 192 kr / m²

Underhållsskuld 1 007 126 kr

Underhållsskuld per m² 583 kr / m²

Kostnad baserat på status

Kostnad baserat på kategorier

Eftersatt: 50.5 %
Planerad: 45.9 %

Genomförd: 3.6 %

Eftersatt Planerad Genomförd

Invändigt: 43.5 %

Installationer: 32.6 %

Fasader: 20.1 %

Tak: 3.8 %

Invändigt Installationer Fasader Tak
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emine Korkmaz 

Kommunledningskontoret  

Emine.Korkmaz@upplands-bro.se 

2021-08-30 KFN 21/0172 

Kultur- och fritidsnämnden 

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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Sammanträdestider för Kultur- och 
fritidsnämnden 2022 

Förslag till beslut 

Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år 

2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 

sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 

ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 

sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredningsgrupp 

för år 2022 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 

ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 

anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 

besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 

Kommunstyrelsens för att underlätta handläggningen för ärenden som ska 

vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.  

Förslag till sammanträdesschema för Kultur- och fritidsnämnden och 
dess beredning 2022:  

Kultur- och fritidsnämndens 

beredning kl. 15:00
Sammanträde kl. 15:00

18 januari 25 januari 

22 februari 8 mars 

24 maj 31 maj 

27 september 4 oktober 

8 november 15 november 

6 december 13 december 
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Datum Vår beteckning 2 (3) 
2021-08-30 KFN 21/0172 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2021

Ärendet 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års beredningar och sammanträden. Kommunledningskontorets 

kansliavdelning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för Kultur- och 

fritidsnämnden och dess beredningsgrupp för år 2022. Varje nämnd tar beslut 

om sina egna sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret 

besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kansliavdelningen har uppmärksammat att det finns ett gemensamt behov i alla 

nämnder av att bättre anpassa sammanträdestiderna efter den nya 

budgetprocessen och de ekonomiärenden som måste tas upp för beslut vid 

bestämda tidpunkter under året. Bättre anpassning till ekonomiärendena ger 

respektive kontor mer tid till att ta fram högkvalitativa underlag. Det gör också 

att de förtroendevalda får ta del av handlingarna i tid innan beredning och 

efterföljande sammanträde. Förslaget till Sammanträdestider 2022 har därför 

arbetats fram i nära samarbete med ekonomiavdelningen och med 

kontorscheferna. 

Nämndernas sammanträdesdagar har också anpassats till Kommunstyrelsens 

möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare 

från nämnd för att sedan beslutas i Kommunfullmäktige.  

För att likrikta nämndprocessen innebär Kansliavdelningens förslag också att 

alla nämndberedningar så långt det är möjligt sker under samma vecka och alla 

nämndsammanträden sker så långt det är möjligt under veckan som följer.  

Planeringen av sammanträdestider inför år 2022 innehåller många olika delar 

som är svåra att kombinera. Alla nämnder, Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige ska sammanträda och skollov och helgdagar ska hållas 

fria från möten. Det leder i vissa fall till undantag från huvudregeln om 

beredningsveckor och nämndveckor.   
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Förslag till sammanträdesschema för Kultur- och fritidsnämnden och 
dess beredning 2022:  

Kultur- och fritidsnämndens 

beredning kl. 15:00
Sammanträde kl. 15:00

18 januari 25 januari 

22 februari 8 mars 

24 maj 31 maj 

27 september 4 oktober 

8 november 15 november 

6 december 13 december 

Barnperspektiv 

Vid vilken tidpunkt som nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser 

för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan de ärenden som behandlas 

av nämnden under sammanträdena ha konsekvenser för barn och unga, och 

dessa konsekvenser ska redovisas i varje enskilt ärende.     

Kommunledningskontoret 

Sara Lauri Hannah Rydstedt Nencioni 

Kanslichef Kultur- och fritidschef 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden

 Kommunfullmäktige i Upplands-Bro
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Revidering av Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets förslag på 
reviderad delegationsordning. 

Sammanfattning 
Den 17 mars 2021 antog Kommunstyrelsen en reviderad delegationsordning. 
En av de större revideringar som genomfördes i Kommunstyrelsens 
delegationsordning gällde avsnittet om upphandling. I samband med att 
Kommunstyrelsen antog den nya delegationsordningen fick kommundirektören 
i uppdrag att tillse att samtliga nämnders delegationsordningar vid kommande 
revideringar skulle justeras för att följa samma struktur som 
Kommunstyrelsens delegationsordning. 

Kommunstyrelsens beslut och uppdrag innebär att Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning behöver en tydligare inledning med gällande bestämmelser 
likt den i Kommunstyrelsens delegationsordning, en förändring i strukturen 
samt ett nytt avsnitt om upphandling. 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag på en ny 
delegationsordning i enlighet med Kommunstyrelsens uppdrag.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 augusti 2021. 

 Förslag till ny delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden med 
markeringar om förändringar 

 Nuvarande delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden med 
markeringar om förändringar. 

 Kommunstyrelsens delegationsordning. 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 
2021. 
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Ärendet 
Bakgrund 

I kommunallagen ges möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 
beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat motiverat med 
att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många och långa 
nämndsammanträden. Genom delegering skapas ett effektivt klimat för 
verksamheterna att göra sitt arbete. Delegationsordningen behöver regelbundet 
revideras allteftersom nya behov uppstår.  

Den 17 mars 2021 antog Kommunstyrelsen en reviderad delegationsordning. 
En av de större revideringar som genomfördes i Kommunstyrelsens 
delegationsordning gällde avsnittet om upphandling. 

Bakgrunden till den omfattande revideringen av avsnittet om upphandling är att 
det nu i kommunen finns en upphandlingsenhet med en ny upphandlingschef 
och att förutsättningar därmed finns för att arbeta med upphandlingar på ett 
mer effektivt sätt. Ett annat syfte med revideringen är att samordna hela 
kommunens upphandlingsprocess så att den ser likadan ut i samtliga nämnder. 

I samband med att Kommunstyrelsen antog den nya delegationsordningen fick 
kommundirektören i uppdrag att tillse att samtliga nämnders 
delegationsordningar vid kommande revideringar skulle justeras för att följa 
samma struktur som Kommunstyrelsens delegationsordning.  

Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut och uppdrag innebär att Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning behöver en tydligare inledning med gällande bestämmelser 
likt den i Kommunstyrelsens delegationsordning, en förändring i strukturen 
samt ett nytt avsnitt om upphandling. Kultur- och fritidskontoret har därför 
tagit fram ett förslag till en reviderad delegationsordning för Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Föreslagna förändringar 

Kapitel 1 – Allmänt om beslut i Upplands-Bro kommun 

I första kapitlet i det nya förslaget till delegationsordning för Kultur- och 
fritidsnämnden har texten anpassats för att vara precis densamma som första 
kapitlet i Kommunstyrelsens delegationsordning. Förändringarna innebär 
texttillägg för att förtydliga vad som allmänt gäller om delegationsbeslut i 
Upplands-Bro kommun. Tilläggen förändrar inte delegationsordningen på 
annat sätt än att det finns tydligare förklaringar om vad som gäller för 
delegationsbeslut i olika situationer. 

Det stycke som lagts till i första kapitlet som inte återfinns i Kommunstyrelsens 
delegationsordning är 1.16 om HR-ärenden. Kommunstyrelsen är kommunens 
anställningsmyndighet och därför är det bara Kommunstyrelsens 
delegationsordning som reglerar delegationsrätt gällande HR-frågor. Det 



40 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning - KFN 21/0167-1 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning : Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (8)  
2021-08-18 KFN 21/0167 

  

innebär också att avsnittet i den nuvarande delegationsordningen 3:1-3-7 
gällande Kultur- och fritidsnämnden som arbetsgivare tagits bort från det nya 
förslaget till delegationsordning.  

Kapitel 2 – Särsk ilt om delegationsbeslut för Kultur- och fritidsnämnden 

I andra kapitlet som handlar om delegationsbeslut särskilt för Kultur- och 
fritidsnämnden finns några tillägg som är markerade i det nya förslaget till 
delegationsordning. Text och styckesindelning följer även i detta kapitel 
Kommunstyrelsens delegationsordning. Tillkomna avsnitt är 2.2.1 gällande 
beskrivning av tjänsteförrättande chef respektive tillförordnad chef. 

Tillkommit har också ett stycke om vilka möjligheter en nämnd har enligt 
kommunallagen att överlåta åt en förvaltningschef att i sin tur uppdra åt en 
anställd inom kommunen att fatta beslut. I listan med delegationer har även en 
ruta och tillhörande kolumn tillkommit ”Får vidaredelegeras”. I förslaget till 

delegationsordning föreslås att denna möjlighet användas vid vissa typer av 
delegationsbeslut. I den nya kolumnen finns en markering med x när så är 
föreslaget.   

Kapitel 3 - Förkortningar 

I kapitel tre gällande förkortningar som förekommer i delegationsordningen har 
några förkortningar lagts till, alla markerade i det nya förslaget till 
delegationsordning. En förkortning har tagits bort, ATO – 
Arbetstagarorganisationen, då det inte längre används i dokumentet eftersom 
avsnittet om nämnden som arbetsgivare tagits bort, se kapitel 1 gällande HR-
ärenden. 

Kapitel 4 – Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden 

I det fjärde kapitlet återfinns själva delegationsordningen. I det nya förslaget 
har den strukturerats om för att följa Kommunstyrelsens avsnittsindelning. De 
flesta punkterna i nuvarande delegationsordning går att återfinna i den nya 
delegationsordningen. Ett fåtal har utgått och några tillkommit. Många punkter 
har fått en ny formulering även om innebörden är densamma för att efterlikna 
Kommunstyrelsens delegationsordning så långt som möjligt. Detta för att det 
ska bli enklare att jämföra de båda delegationsordningarna sin emellan. 

Nedan redovisas vilka punkter i delegationsordningen som tillkommit och 
utgått. Det finns även hänvisningar i de bifogade dokumenten, förslag till ny 
delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden och nuvarande 
delegationsordning för nämnden.  

 A 1.4 Polisanmälan av brott inom nämndens verksamhetsområde - 
tillagd. 

Denna punkt har tidigare inte funnits med på i Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning. Det är en typ av beslut som kan anses vara av sådan 
karaktär att det ingår i uppdraget som chef inom nämndens verksamhetsområde 
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och därför inte behöver delegeras. För att förtydliga vem som har rätt att göra 
en sådan anmälan föreslås dock ett tillägg med denna punkt.  

 

 A 2.1 – A.2.2 Skadestånd - tillagd 

Även här sker ett förtydligande för att det inte ska finnas någon tveksamhet om 
vem som har rätt att besluta om skadestånd. 

 

 A 3.1 – A.3.3 Allmänna handlingar – tillagda punkter 

Allmänna handlingar har fått ett eget avsnitt med tre punkter såsom i 
Kommunstyrelsens delegationsordning. Punkt A 3.1 har en ny formulering som 
följer skrivningen av motsvarande punkt i Kommunstyrelsens 
delegationsordning. Punkt A 3.2 och A 3.3 är tillagda och även dessa återfinns 
i Kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

 A 7.8 Anta gemensamma styrdokument som inte är av principiell 
natur eller större vikt - tillagd 
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Övergripande styrdokument antas av nämnd och i de flesta fall av 
Kommunfullmäktige. Det kan dock finnas behov av att upprätta styrdokument 
för att uppnå gemensamma arbetssätt som bidrar till högre kvalitet och 
effektivitet i verksamheterna. Därför föreslås denna punkt finnas med även i 
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning såsom i Kommunstyrelsens. 

 

 B 4 Offentlig medfinansiering - tillagd 

Denna punkt gällande offentlig medfinansiering finns inte med i nuvarande 
delegationsordning men bidrar till förtydligande vad som gäller i aktuella fall. 

 

 C 1 – C 11 Upphandling - tillagd 

En ny upphandlingschef har anställts i kommunen vilket medför att 
upphandlingsarbetet kan bedrivas på ett mer effektivt sätt. Därför har 
Kommunstyrelsens delegationsordning gällande upphandling reviderats för att 
säkerställa att upphandlingar i Upplands-Bro kommun sker på ett 
ändamålsenligt och rättssäkert sätt.  

En grundläggande avsikt med revideringen var att få rätt beslut att tas på rätt 
nivå för att få upphandlings- och inköpsärenden att löpa smidigt samtidigt som 
upphandling och inköp säkerställs och tydliggörs på en adekvat nivå i 
organisationen.  

Ett annat syfte med revideringen var att samordna hela kommunens 
upphandlingsprocess så att den ser likadan ut i samtliga nämnder. Detta innebär 
att delegationen vad gäller upphandlingar som utgångspunkt ska se likadan ut i 
samtliga nämnder, men med de anpassningar som behövs i den specifika 
nämnden för att effektivitet och syfte ska uppnås.  

Således har de delar från Kommunstyrelsens delegationsordning som angår 
Kultur- och fritidsnämnden tagits med i avsnittet om upphandling i förslag till 
reviderad delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden i avsnitt C. 

De formuleringar som gäller upphandling i nuvarande delegationsordning för 
Kultur- och fritidsnämnden 2: 4 och 2:5 har utgått och ersatts med 
formuleringar som följer Kommunstyrelsens delegationsordning som också 
täcker in fler situationer gällande upphandling än nuvarande 
delegationsordning.  
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 1:11 nuvarande delegationsordning - Ställa in sammanträden - 
borttagen 

Kommunfullmäktige har antagit ett gemensamt reglemente som gäller för 
kommunstyrelsen och alla nämnder. I detta reglemente regleras vem som har 
rätt att ställa in ett sammanträde. Punkten behöver därför inte längre finnas 
med i delegationsordningen. 

 

 3:1 – 3:7 nuvarande delegationsordning - Kultur och 
fritidsnämnden som arbetsgivare – borttaget avsnitt 

Detta avsnitt föreslås utgå i den nya delegationsordningen eftersom det är 
Kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet för hela kommunen och 
därför gäller Kommunstyrelsens delegationsbestämmelser även anställning 
inom nämndernas verksamhetsområden. 

 

 6:8 nuvarande delegationsordning - Anmälningsskyldighet 
avseende rättelse, radering och begränsning – borttagen 

Denna punkt föreslås utgå i den nya versionen av delegationsordning. 
Anmälningsskyldigheten är reglerad i dataskyddsförordningen och 
genomförande av anmälan innebär således en verkställan utifrån lagens lydelse 
utan något utrymme för bedömning. Den finns heller inte med i 
Kommunstyrelsens delegationsordning under avsnittet om 
personuppgiftsbehandling.  

 

 Nya formuleringar 
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I arbetet med att efterlikna Kommunstyrelsens struktur har även formuleringar 
av delegationspunkterna justerats från nuvarande delegationsordning till det 
nya förslaget. Flera av Kommunstyrelsens beskrivningar är mer heltäckande än 
de formuleringar som finns i Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 
och i det nya förslaget har Kommunstyrelsens formuleringar använts för att 
förtydliga delegationspunkternas innebörd. Ett annat syfte med att efterlikna 
formuleringarna i Kommunstyrelsens delegationsordning är att det ska bli 
enkelt att jämföra de båda dokumenten sinsemellan. 

 Ändrad delegat 

I några punkter finns förslag på förändring av delegat. När så är fallet är detta 
färgmarkerat i det nya förslaget till delegationsordning.  

Vad innebär förändringarna? 

Som framkommer i texten i den nya delegationsordningen är gränsdragningen 
mellan delegation och verkställighet inte alltid klar. Kännetecknande för ett 
beslut som är föremål för delegation är att det föreligger alternativa lösningar 
och att beslutsfattaren måste göra vissa egna överväganden. Behörigheten att 
fatta beslut kan dessutom vara delegerad på andra sätt än genom en 
delegationsordning. Den behörigheten kan framgå av instruktioner eller 
befattningsbeskrivningar. Chefer behöver dagligen fatta beslut med alternativa 
lösningar och göra egna överväganden. Dessa beslut fattas inte främst genom 
en behörighet som cheferna fått via delegationsordningar utan med stöd av en 
befattningsbeskrivning eller liknande avtal där chefens ansvar och uppdrag är 
beskrivet.  

De tillägg som föreslagits i en ny version av Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning är tänkta att bidra med ytterligare tydlighet om vem som 
har mandat att fatta dessa beslut. Besluten har hittills bedömts ingå i chefernas 
uppdrag för att uppnå nämndens mål med verksamheterna.  

Den punkt och det avsnitt som föreslås tas bort från delegationsordningen 
regleras redan av andra styrdokument vilket är anledningen till att de inte 
behövs i Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.  

Således medför de tillagda delegationspunkterna inte någon större förändring i 
praktiken. De bidrar dock till tydlighet, minskad risk för missförstånd samt en 
trygghet för cheferna att de har nämndens förtroende i frågorna.   

Barnperspektiv 
Alla åtgärder för att effektivisera beslutsprocesser inom kommunen har en 
positiv inverkan på alla kommuninvånare, såväl vuxna som barn. Det innebär 
att skattepengar används mer effektivt och att pengarna räcker till fler saker. 
Att ha effektiva och rättssäkra processer inom ramen för Kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde skapar det goda klimat som krävs för att 
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kommunen ska kunna jobba mot sitt mål om ett hållbart Upplands-Bro där alla 
invånare, barn som vuxna, ges förutsättningar för goda livsvillkor.  

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni Karin Haglund 

Kultur- och fritidschef Utredare 

  

Bilagor 

1. Förslag till ny delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden med 
markeringar om förändringar 

2. Nuvarande delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden med 
markeringar om förändringar. 

3. Kommunstyrelsens delegationsordning. 
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1 Allmänt om
delegationsbeslut i
Upplands-Bro kommun

1.1 Delegationsordning

I Upplands-Bro kommun har kommunst yre lse ns och de olika nämndernas
ansvarsområde n fastställts i reglemente n antagna av kommunful lmäkt i ge.
Regleme nte na bestämmer inom vilka verksamhetso mråde n som
kommuns t yre lse n och respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland
annat praktiska skäl har lagstiftar e n ansett att det inte är rimligt att alla beslut i
en kommun ska fattas av kommuns t yre lse n eller av de olika nämnderna. En
sådan hantering skulle leda till många och väldigt långa nämndsamma nträde n.
Det har därför förts in bestämme lser i kommuna lla ge n (2017:725), KL, om
möjlighet för kommuns t yre lse n eller nämnd att delegera beslutanderät te n. En
delegatio nsord ni ng innehå lle r beslut om delegering av ärendetyper.

1.2 Vilka kan få delegation
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7
kap. 5 § KL.

1.3 Vad kan inte delegeras? (Ny formulering i detta stycke)
Enligt 5 kap. 1 § KL beslutar fullmäk t ige i ärenden av princip ie l l beskaffenhe t
eller annars av större vikt för kommune n. Princip ie l la beslut är generellt sett
beslut där det politiska momentet är stort, exempelvis för att verksamhete n är
kontroversie ll eller inte tidigare har bedrivits. Frågor av större vikt är typiskt
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sett sådana som har stor ekonomisk betydelse för kommune n. Gränsdragninge n
kan vara svår att göra.
Beslutander ätt e n får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av
ärenden:

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktni ng, omfattning eller
kvalitet, det vill säga ärenden av princip ie ll natur.

2. Framställni ngar eller yttranden till fullmäkt i ge liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäkt i ge
har överklagats.

3. Ärenden som rör myndighe ts utö vning mot enskilda, om de är av
princip ie ll beskaffenhe t eller annars av större vikt.

4. Ärenden som väckts genom medborgarför s la g och som lämnats över till
nämnden.

5. Ärenden som enligt lag eller annan författni ng inte får delegeras.

1.4 Delegationsbeslut

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunkt io n. Beslut med stöd av
delegatio n är juridiskt sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens
namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har
fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet.

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderät te n. Detta kan göras
generellt för en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt
ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett
enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. Ett sådant föregripand e bör dock
endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av princip ie ll beskaffenhe t.

1.4.1 Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?

Om du inte hittar den beslutspunk t som du söker efter så är ärendet inte
delegerat. Det betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.
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1.4.2 Undertecknande av delegationsbeslut (tillagt stycke)
Det finns ingen reglering i förvalt nings la ge n (2017:900) eller i
myndighet s föro rd ninge n (2007:515) om att myndighete ns beslut ska vara
fysiskt undertecknade av beslutsfat tare n. I den nya förvalt nings la ge n som
trädde i kraft 1 juli 2018 finns dessutom en bestämmelse om att beslutsfat ta nde
kan ske automatisera t för att skapa förutsättni ngar för utveckling av den
digitala förvalt ninge n. Delegatio nsbes lute t behöver därför inte vara
undertecknat. Delegaten får gör en bedömning i varje enskilt fall om beslutet
ska undertecknas eller inte.

1.5 Vidaredelegation (tillagt stycke)

Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelege ra sin
beslutanderät t till annan anställd. En sådan vidaredelegat io n ska redovisas i en
särskild förteckning. Samtliga delegationso rd ninga r och listor över
vidaredele gat io n finns på kommune ns externa webbsida: Författnings sa ml ing -
Upplands-Bro

1.6 Ersättare för delegat (Ny formulering i detta stycke)

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderät te n av en ersättare. Med laga
förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis
sjukdom, semester, tjänstled ighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. Den
som innehar funktio n som ersättare har samma delegation som den person som
ersätts, vikarie för handläggare har samma delegatio n som den som innehar
tills vid area ns tä ll ning som handläggare. Om ersättare inte finns övertas
delegatens beslutanderätt av delegatens närmsta chef.

1.7 I samråd (sista meningen tillagd i detta stycke)
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har
samrått med aktuell befattnings ha vare enligt delegatio nso rd ninge n. Samråd ska
dokumenteras på lämpligt sätt.
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1.8 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden (Ny formulering
av detta stycke)

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning delegationsb es lut ska anmälas till
den. Beslut som inte anmäls och som får överklagas enligt bestämme lser na i 13
kap. kommuna l la ge n ska protokollföras särskilt.

1.9 Ren verkställighet (ny formulering och komplettering av text
i detta stycke)

Med ren verkställighe t avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstema nne ns
dagliga arbete. Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan
överklagas, eller som grundar sig på lag och avtal och som inte har något
utrymme för självständ i ga bedömninga r är inte beslut i kommuna lla ge ns
mening. Det kan exempelvis vara tillä mp ni ng av taxa som kommunful lmäkt i ge
antagit eller att revidera ett dokument med aktuella hänvisni ngar till lagar som
har ändrats. Beslut till följd av arbetslednings rät te n är inte heller att betrakta
som delegationsbes lut. Vissa beslut inom budgetram kan vara att betrakta som
verkställi ghet. Gränsdragninge n mella n delegatio n och verkställighe t är dock
inte alltid klar. Kännetecknande för ett beslut som är föremål för delegatio n är
att det föreligge r alternativa lösninga r och att beslutsfat tare n måste göra vissa
egna övervägande n inför sitt beslut.

Behörighete n att fatta beslut kan vara delegerad på andra sätt än genom en
delegatio nsord ni ng. Behörighe te n kan framgå av instrukt io ner eller
befattningsbesk r ivni ngar1, exempelvis chefer fattar många olika beslut
daglige n, beslut där det föreligger alternat iva lösninga r och där chefen alltså
måste göra vissa egna övervägande n. Sådana beslut fattar chefen främst inte

1 I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vis s a bes lut bas erat på en

befattnings bes krivning.Chefs ins truktionen ans ågs tillräckligt precis erad i detta avs eende.

Enligt Högs ta förvaltnings doms tolens mening finns i princip inget hinder mot att delegation

kan s ke genom till exempel en befattnings bes krivning eller en chefs ins truktion.
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genom behörighet i delegatio nso rd ninge n utan med stöd av en
befattningsbesk r ivni ng eller liknande avtal där chefens ansvar och uppdrag är
beskrivet. Den tjänstema n som ska avgöra om ett beslut är verkställighe t eller
delegatio n behöver själv göra en bedömning i den aktuella situatio ne n. Vad
finns det för grund för beslutet som ska fattas? Baseras det på vad som står i en
delegatio nsord ni ng eller en rutin beslutad av fullmäkt i ge? Ingår uppgifte n
bland sådant som räknas upp som verkställighe t i det här dokumentet?
Bedömninge n kan vara svår att göra men sannolik hete n för att det blir rätt ökar
om man som tjänsteman kan motivera sitt beslut för sig själv och för andra.

De le gations be s lut Ve rks tällighe t

Självständ ig bedömning Följer principer, ramar, riktlinjer

På delegatio n Följer en befattning

Kan överklagas Kan inte överklagas

Rena verkställighetsbe s lut ska inte anmälas till nämnden men det kan vara
lämpligt att dokumentera besluten på annat sätt.

1.10 Överklagan av beslut – allmänt (ny formulering och
kompletterande text i detta stycke)

Delegatio nsb es lut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på
samma sätt som om de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel
överklagas antinge n genom laglighetsp rö vning eller genom förvalt ningsb es vär.
Att skriva ett yttrande och skicka iväg till berörd mottagare innebär själva
framtaga ndet av yttrandet en självständ ig bedömning, även om inte alla
yttranden kan överklagas.

Beslut som ordförande fattar exempelvis protokollför ing, kallelse till
nämndsamma nt räde n, agerande i ordnings frå gor, beslut om jäv med mera
anses inte i sig vara överklagbara. Däremot kan beslut som ordförande fattar
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under ett sammant räde prövas genom att det beslut som nämnden har fattat
överklagas och genom att själva handläggnin ge n, som hör ihop med
nämndbeslutet, prövas i domstol.

Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelse n ska klaganden ange vilket
beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär.
Skrivelse n ska lämnas in till nämnden där det överklagade beslutet har fattats.

Överklagandetide n är generellt sett tre veckor lång från det att den berörda tagit
del av beslutet eller från det att beslutet har anslagits på kommune ns externa
hemsida.

1.10.1 Förvaltningsbesvär (sista meningen borttagen i detta stycke,
finns i 1.10)

Förvaltningsbes vä r innebär en rätt att överklaga enligt förvaltni ngs la ge n
(2017:900), FL. Förvaltningsbes vä r kan anföras över beslut av nämnden som
grundar sig på specialför fa tt ningar med särskilda regler för hur beslut
överklagas. Enligt FL får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det
krävs också att beslutet har gått hen emot och att det är ett beslut som är
möjligt att överklaga.

1.10.2 Laglighetsprövning (sista meningen borttagen i detta stycke,
finns i 1.10)

Laglighet sprö vning innebär en rätt att överklaga enligt kommuna l la ge n. Vid
laglighetsp rö vning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om
kommune n har överskridit sina befogenheter.

1.11 Brådskande beslut

I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan
avvaktas har nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i
enlighe t med 6 kap 39 § KL, om ordförande givits denna delegatio n. Denna
beslutanderät t ska användas restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till
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nämnden nästkommand e sammanträde och innehå lla uppgift om att ärendet var
brådskande. Möjligheter na att delegera enligt denna bestämme lse begränsas
inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74.

1.11.1 Beslut fattade på delegation (Kompletterande text i detta stycke)
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att
delegatens återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef
delegatio ne n. En person med högre befattning än delegaten inom samma
verksamhetso mråde, har alltid minst samma behörighe t att fatta de beslut som
delegaten har. Delegaten och dennes chef ansvarar för att delegaten har den
kunskap som krävs innan beslut fattas.

1.12 Omprövning av beslut

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefatta r också rätt att vidta
rättelse/omprö vni ng av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättni ngar
som anses i 36 § respektive 37 § FL.

1.13 MBL-förhandling eller samråd

Delegat svarar i förekomma nde fall för att förhandli ngssk yld ighe t enligt
medbestämma nd e la ge n är uppfylld och att ingångna samverkansavta l med
personalorga nisa t io ne r na följs innan beslut fattas.

1.14 Delegation och fullmaktsförhållanden (tillagt stycke)

Det är en skillnad mella n delegatio n med stöd av kommuna lla ge n och
fullmakts för hå l la nde n. En delegat har till skillnad från en person med fullmak t
en organställni ng medan användande av fullmakt begränsas till mera
civilrät ts li ga mella nha va nde n. I det första fallet rör det sig alltså om en
tvåpartsrelat io n, medan det är tre parter involve rade i en fullmak tss it ua t io n.
Beslut eller åtgärder som vidtas på grund av en fullmak t kan heller inte bli
föremål för laglighet sprö vning. Däremot kan talan väckas i allmän domstol.
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En rättshandling som företas inom befogenhete n som en person med fullmakt
har blir bindande för huvudma nne n kommune n om motparten är i god tro. Som
exempel på när en kommun genom en skrift lig fullmakt företräds av en person
med fullmak t kan nämnas rättegångs full mak t för rättegångar eller
förhandli ngar.

1.15 Om firmatecknare (tillagt stycke)

Firmateckning är ett civilrät ts li gt begrepp som inte finns i kommuna lla ge n.
Begreppet regleras i aktiebolags la ge n (2005:551) respektive lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar. Vem som företräder en kommun i avtalsrätts li ga
eller andra sammanha ng avgörs i stället av kommuna lla ge ns regler om
beslutanderät te ns fördelning i form av delegering genom reglemente n (från
kommunful lmäkt i ge till nämnd) och delegationso rd ninga r (inom nämnden och
dess förvaltni ng). För att underlätta ärendehanter inge n har flera kommune r,
trots att bestämme lser om firmateck na re saknas i kommuna lla ge n, utsett
särskilda firmateck na re. I Upplands-Bro finns beslut från kommunst yre lse n om
firmateck na re, vilket också anges som ett krav i kommunst yre lse ns reglemente.
För att påvisa behörig firmateck na re vid underskrift av handlingar kan
protokollsutd ra get från beslutet om firma teck nare bifogas.

1.16 HR-ärenden (Tillagt stycke)

I Upplands-Bro kommun är det kommuns t yre lse n som är
anställnings m ynd ighe t. Därför är det endast kommunst yr e lse ns
delegatio nsord ni ng som reglerar delegatio nsrä tt gällande HR-frågor. Det
innebär således att t.ex. anställning av personal inom andra nämnders
verksamhetso mråde n följer kommunst yre ls e ns delegationsord ning. Det medför
också att delegatio nsbe s lut gällande HR-ärenden ska anmälas till
kommuns t yre lse ns sammanträde n.
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2 Särskilt om
delegationsbeslut för
Kultur- och
fritidsnämnden

2.1 Delegationer

Kultur- och fritids nä mnde n delegerar inom sitt verksamhetso mråde de
ärendegrupper som tas upp i denna delegationsord ning. Delegat är det organ
eller den befattnings ha vare som angivit s vid respektive ärendegrupp och på de
villko r som uppställs vid respektive ärendegrupp.

Förkortningar definie ras i avsnitt 3.

Med avdelningsc he f avses närmsta chefsnivå under kontorschef. Person med
högre befattning kan fatta beslut som delegerats till person med lägre
befattning.

Alla delegationsb es lut ska anmälans vid närmast påföljande
nämndsamma nt räde om inte annat framgår av beslutet. (tillko mme n del av
meninge n).

2.2 Förordnande av ersättare

När ersättare förordnas för befattnings ha vare som är delegat, övergår
delegatio ne n på ersättaren.
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2.2.1 Skillnad mellan tjänsteförrättande och tillförordnad funktion (tillagt
stycke)

Det kan uppstå behov av att en arbetstagare, utöver sina egna arbetsuppgifter ,
behöver utföra annan arbetstagares uppgifter då den senare är frånvarande.
Detta är vanligt då en chef är frånvarande och någon medarbetare ersätter
chefen under en tid. Detta kan hanteras på två sätt:

Tjäns te förrätta nde che f (tjf che f) (tillagt s tycke )
Tjänsteförrä tta nde chef kan utses vid ordinarie chefs tillfälliga frånvaro såsom
semester, tjänsteresa eller kortvarig sjukdom. Tjänsteförrät ta nde chef utför
löpande ärenden och har att "i chefens anda" och enligt instrukt io n besluta i
alla rutinäre nde n. Befogenhe te n att fatta mer princip ie l la beslut är vanlige n
begränsad. Vanligt vis utgår inget lönetillä gg eller annan extra ersättning för
uppdraget som tjänsteförrätt a nde chef.

Tillförordna d che f (tf che f) (tillagt s tycke )
Tillfö rord nad chef är en medarbetare som upprätthåller en vakant tjäns t under
en längre period. Detta kan t.ex. vara under rekrytering av ersättare för chef
som slutat eller under en föräldraled ighe t. Den som är tillförord nad har samma
befogenhete r som en ordinarie befattnings ha va re, och handlar på eget ansvar.

Vid undertecknande av beslut ska det framgå om beslutet fattats av tjf eller tf
chef.

2.3 Jäv

2.3.1 Kontorschef
Är kontorschefe n jävig övertar kultur- och fritids nä mnd e ns ordförande
delegatio ner na.

2.3.2 Avdelningschefer

Är avdelningsc he f jävig övertar kontorschefe n delegationer na.
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2.3.3 Övriga anställda
Avdelningsc he f övertar delegatione r till jävig delegat anställd inom respektive
avdelning eller enhet inom kultur- och fritidsko ntoret

2.3.4 Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Är kultur- och fritids nä mnde ns ordförande jävig övertar kultur- och
fritids nä m nde ns vice ordförande delegatio ner na. Är även kultur- och
fritids nä m nde ns vice ordförande jävig övertar kontorschefe n delegatio ner na,
med undantag för delegatio n vid brådskande beslut i enlighet med 6 kap 39 §
KL.

2.4 Laga förfall

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om
inte ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av
sjukdom, semester, eller annan gilt ig frånvaro från anställni ng eller uppdraget.

2.5 Vidaredelegering (tillagt stycke)

Enligt 7 kap. 6 § KL får en nämnd överlåta åt en förvalt ningsc he f att i sin tur
uppdra åt en annan anställd inom kommune n att fatta beslutet. Kultur- och
fritidsc he fe n har således rätt att vidaredele gera sin beslutanderät t till annan
anställd i den mån det framgår av delegatio nsord ni nge n att så får ske. När
sådan vidaredele ge r ing tillä mpa s ska den redovisas i en upprättad
delegatio ns list a för kultur- och fritidsc he fe n. Alla vidaredele ga t ionsbe s lut ska
anmälans på samma sätt som det ursprungl iga delegatio nsbe s lut et.
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3 Förkortningar
3.1 Funktioner

Avdch Avdelningschef

Kd Kommundirektör

KoFch Kultur- och fritidschef

Kfn au Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kfn ordf Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Kfn vordf Kultur- och fritidsnämndens 1:e vice ordförande (Tillagd)

Ks Kommunstyrelsen

Upphch Upphandlingschef (Tillagd)

3.2 Författningar och övriga förkortningar

FL Förvaltningslagen (2017:900)

KL Kommunallagen (2017:725)

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80)

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) (Tillagd)

LL Lotterilag (1994:1000) (Tillagd)

MB Miljöbalken (1998:808)

OSL Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

SkL Skadeståndslag (1972:207) (Tillagd)

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

HFD Högstaförvaltningsdomstolen
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4 Delega tionsordning f ör
Kultur- och f ritidsnäm nden

A. Allmänna ärenden
Nr. Äre nde Lagrum m.m. De le gat Får

vidare-
de le ge ras
(ny
kolumn)

1. Föra kommune ns talan, utfärda fullmakt, unde rte ckna handlingar m.m.

A 1.1

Tidigare
1:3

Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan
inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag gällande ärenden inom
nämndens verksamhetsområde.

Kfn ordf
eller KoFch

A 1.2

Tidigare
1:5

Besluta om upplåtelse och inhyrning av lokaler och
bostadslägenheter för en tid av högst tio år per
avtalsperiod, inkluderande uppsägning av sådana
avtal.

KoFch
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A 1.3

Tidigare
1:14

Underteckna avtal inom den löpande förvaltningen
inom nämndens verksamhetsområde som inte
kräver firmatecknare eller utge behörighet att
underteckna sådana avtal.

A vrop från ramavtal
utgör verks tällighet.
Sedock även avs nitt
om upphandling.
Undertecknande av
avtal/överens-
kommels e efter avrop
s ka göras av pers on
med budgetans var.

KoFch x

A 1.4

Tillagd

P olisanmälan av brott inom nämndens
verksamhetsområde.

Avdch

A 1.5

Tidigare
1:16

Ta emot och underteckna delgivningskvitto för
nämndens räkning

6 kap36 § KL Avdch

2. Sk ade s tånd

A 2.1

Tillagd

Beslut om skadestånd som orsakats inom ramen för
kultur- och fritidsnämndens verksamhet, där
beloppet överstiger 3 prisbasbelopp.

SkL Kfn au

A 2.2

Tillagd

Beslut om skadestånd som orsakats inom ramen för
kultur- och fritidsnämndens verksamhet, där
beloppet uppgår till högst 3 prisbasbelopp.

SkL KoFch x
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3. Allmän handling

A 3.1

Tidigare
1:6

Beslut att helt eller delvis avslå enskilds begäran
om utlämnande av handling eller uppgift ur
handling eller beslut att lämna ut handling med
förbehåll som inskränker den enskildes rätt att
röja innehållet eller annars förfoga över
handlingen.

Utlämnande av handlingar i pågående
upphandlingsärenden, se delegationsavsnitt om
upphandling C 6 och C 11.

TF

OSL

Res pektive
avdelnings-
chef bes lutar
om de
handlingar
de ans varar
för.

A 3.2

Tillagd

Beslut att avslå enskilds begäran om att själv få
använda tekniska hjälpmedel för automatiserad
behandling som myndigheten förfogar över för
att ta del av upptagningar för automatiserad
behandling.

6 kap 6 § OSL Res pektive
avdelnings-
chef bes lutar
om de
handlingar
de ans varar
för

A 3.3

Tillagd

Beslut om avvikelser från att ta ut avgifter för
avskrifter eller kopior av allmänna handlingar i
de fall det föreligger särskilda skäl

Gällande taxa för
kopior av
allmänna
handlingar i
Upplands-Bro
kommun

Res pektive
avdelnings-
chef bes lutar
om de
handlingar
de ans varar
för

4. Rättids prövning, avvis ning av öve rklagande m.m.

A 4.1

Tidigare
1:7

Beslut om att avvisa överklagande av
kommunfullmäkt iges beslut om ärenden inom
nämndens verksamhetsområde, samt
överklagande av kultur- och fritidsnämndens
eller dess utskotts beslut.

45 § FL KoFch
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A 4.2

Tidigare
1:7

Beslut att avvisa överklagande av beslut som har
fattats av delegat

45 § FL Delegat i
urs prungs-
bes lutet

A 4.3

Tidigare

1:8 och 1:9

Beslut om omprövning och rättelse av beslut
som fattats på delegation

37 - 39 §§ FL Delegat i
urs prungs-
bes lutet

A 4.4

Tidigare
1:9

Yttrande till överinstans i överklagat ärende där
beslut fattats av delegat

Närmas te
chef till
delegat i
urs prungs-
bes lutet

5. Pe rs onuppgifts be ha ndl i ng

A 5.1

Tidigare
6:1

Utse dataskyddsombud samt ersättare till
dataskyddsombudet

Datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

KoFch

A 5.2

Tidigare
6:2

Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal Datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

Den s om är
behörig att
ingå avtal till
vilket ett
pers on-
uppgifts-
biträdes avtal
bifogas
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A 5.3

Tidigare
6:4

Beslut om att helt eller delvis avslå begäran från
en registrerad om att få information om huruvida
personuppgifter som rör hen håller på att
behandlas, fåtillgång till personuppgifterna och
information om ändamål m.m. med
be ha ndlinge n (” rä tt till informa tion” )

A rtikel 15
datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

A vdch

A 5.4

Tidigare
6:5

Beslut om att helt eller delvis avslå den
registreradesbegäran om att få felaktiga
personuppgifter som rör hen rättade eller
ofullständiga personuppgifter kompletterade
(” rä tt till rä tte ls e ” )

A rtikel 16
datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

A vdch

A 5.5

Tidigare
6:6

Beslut om att helt eller delvis avslå den
registreradesbegäran om att få sina
pe rs onuppgifte r ra de ra de (” rä tttill ra de ring” )

A rtikel 17
datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

A vdch

A 5.6

Tidigare
6:7

Beslut om att helt eller delvis avslå den
registreradesbegäran om att begränsa
personuppgiftsbehandling (” rä tt till begränsning
av be ha ndling” )

A rtikel 18
datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

A vdch

A 5.7

Tidigare
6:9

Beslut om att helt eller delvis avslå den
registreradesbegäran om att få ut de
personuppgifter som rör hen samt överföra dessa
uppgifter till annan personuppgiftsansvarig
(” da ta porta bilite t” )

A rtikel 20
datas kydds-
förordningen (EU)
2016/679

A vdch



40 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning - KFN 21/0167-1 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning : Förslag på ny delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Sid 21 av 27

A 5.8

Tidigare
6:10

Beslut om att fortsätta behandling av
personuppgifter, trots den registrerades
invändningar, på grund av att kommunens
berättigade skäl för behandlingen väger tyngre
än den registrerades intressen, rättigheter och
friheter eller i de fall det sker för fastställande,
utöva nde e lle r förs va r a v rä tts liga a ns prå k (” rä tt
attgöra invändninga r” )

A rtikel 21
datas kydds-
förord ningen (EU)
2016/679

A vdch

6. Yttrande n, re mis s e r m.m.

A 6.1

Tidigare
1:12

Yttranden och svar på remisser eller enkäter
gällande nämndens verksamhetsområde till
andramyndigheter och andra organ.

(Samrådsyttrandebeslutas alltid av nämnd)

Enkäter s om inte
har karaktären av
en remis s där
kommunens
s tällnings tagande
efterfrågas utan
är av karaktären
där information
om kommunen
efterfrågas kan
bes varas inom
ramen för
verks tällighet av
den vars
verks amhets-
område berörs .

KoFch

A 6.2

Tidigare
1:17

Beslut att avstå från att svara på remiss som har
skickats från staten, region, kommunförbund,
annan kommun eller annannämnd i kommunen
eller liknande organ

KoFch
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7. Övrigt

A 7.1

Tidigare
1:4

Besluta om kontorsintern organisatorisk
kontorsstruktur.

KoFch

A 7.2

Tidigare
1:10

Brådskande ärenden som inte kan avvakta till
nästa nämndsammanträde

6 kap 39 § KL
Möjligheterna att
delegera enligt
denna bes tämmels e
begräns as inte av 6
kap 38 § 1–4, s e
närmare HFD 2016
ref. 74.

Kfn ordf

A 7.3

Tidigare
1:13

Be slut om resor utanför EU eller utanför Norden
för Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Enligt res epolicy Kfn au

A 7.4

Tidigare
1:13

Be slut om resor utanför EU eller utanför Norden
för övriga förtroendevalda

Enligt res epolicy Kfn ordf

A 7.5

Tidigare
1:13

Beslut om resorutanförEU eller utanförNorden
för personal inom tjänstemannaorganisationen.

Enligt res epolicy KoFch

A 7.6

Tidigare
1:13

Beslut om resorutanförEU eller utanförNorden
för kultur- och fritidschefen

Kd .

A 7.7

Tidigare
1:15

Anta dokumenthanteringsplan Bes lut om gallring
och bevaring av
handlingar s ka
framgå av dokument-
hanterings plan

KoFch



40 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning - KFN 21/0167-1 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning : Förslag på ny delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Sid 23 av 27

A 7.8

Tillagd

Anta gemensamma styrdokument som inte är av
principiell natur eller större vikt inom nämndens
verksamhetsområde.

KoFch

A 7.9

Tidigare
1:1

Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser
och dyl.

Kfn ordf

A 7.10

Tidigare
1:2

Nämndens ordförandes deltagande i kurser,
konferenser och dyl.

Kfn vordf i

s amråd

med

KoFch

B.Ekonomiska ärenden
Nr Äre nde Lagrum m.m. De le gat

(lägs ta)
Får
vidare-
de le ge ras

1. Ekonomis ka äre nde n

B 1

Tidigare 2:1

Bifall/avslag på ersättningsanspråk som
faller utanför kommunens ansvarsförsäkring
samt godkännande av ersättning från
försäkringsbolag. Gäller inom nämndens
verksamhetsområde.

KoFch

B 2

Tidigare 2:2

Utse beslutsattestanter och ersättare inom
kultur- och fritidskontoret

KoFch
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B 3

Tidigare 2:3

Försäljning av lös egendom inom kultur-
och fritidsnämndens ansvarsområde inom
ramen för kommunens investeringspolicy.

KoFch x

B 4

Tillagd

Inom ramen för aktuellt projekt inom
nämndens verksamhetsområde besluta om
erforderlig offentlig medfinansiering då
sådan krävs för erhållande av EU-bidrag och
andra projektbidrag. Delegationen innefattar
behörighet att underteckna ansökan om
sådant bidrag.

KoFch x

C. Upphandling (nytt avsnitt)
Nr Äre nde n Lagrum m.m. De le gat

(lägs ta)
Får
vidare-
de le ge ras

Upphandli ng utanför be s lutade e xploate rings åtgärde r

C 1

Tillagd

Beslut om deltagande i upphandling som har
genomförts eller kommer att genomföras av
annan myndighet/organisation med ett
kontraktsvärde upp till 5 mnkr.

Gäller alla typer av
upphandlingar
(ramavtal/uppdrag
/varor/konces s ion)
s om enbart avs er den
egna nämnden. Kan
avs e t.ex. ramavtal
hos SKL kommentus .

KoFch x

C 2

Tillagd

Beslut om deltagande i upphandling som har
genomförts eller kommer att genomföras av
annan myndighet/organisation eller beslut om
att genomföra upphandling tillsammans med
andra upphandlande

Gäller alla typer av
upphandlingar
(ramavtal/uppdrag
/varor/konces s ion)
s om enbart avs er den
egna nämnden.

Upphch i
s amråd
med
KoFch
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myndigheter/organisationer med ett totalt
kontraktsvärde över 5 mnkr.

C 3

Tillagd

Besluta att godkänna upphandlingsdokument
för upphandling med ett totalt kontraktsvärde
mellan 0,5 mnkr. och 5 mnkr.

Gäller alla typer av
upphandlingar
(ramavtal/uppdrag
/varor/konces s ion)
s om enbart avs er den
egna nämnden.

KoFch x

C 4

Tillagd

Godkänna upphandlingsdokument för
upphandling av entreprenad gällande bygg,
anläggning eller mark med ett totalt
kontraktsvärde under 45 mnkr.

A vs er
entreprenadupphandli
ngar s om enbart avs er
den egna nämnden.
Gäller ej tjäns te-
/drifts entreprenader

KoFch x

C 5

Tillagd

Godkänna upphandlingsdokument för
kontors-/nämndspecifik upphandling med ett
totalt kontraktsvärde över 5 mnkr.

Ej
delegerat,
kultur- och
fritids näm
nden
nämnden

C 6

Tillagd

Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar
eller att lämna ut handlingar med förbehåll i
pågående upphandlingsärenden.

OSL 19 Kap. 3 §, 31

kap 16 §

Upphch

C 7

Tillagd

Rätt att avge yttrande i överprövning av
upphandlingsärende i mål, vid domstol eller
annan myndighet. Gäller även rätt att anlita
ombud för sådan talan. Delegationen
omfattar även att ta ställning till om beslut
eller dom ska överklagas.

Upphch

C 8

Tillagd

Besluta om tilldelningsbes lut eller att avbryta
upphandling, för upphandling med ett totalt
kontraktsvärde upp till 0.5 mnkr.

A vdch
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C 9

Tillagd

Besluta om tilldelningsbes lut eller att avbryta
upphandling med ett totalt kontraktsvärde
över 0.5 mnkr.

Gäller alla typer av
upphandlingar
(ramavtal/uppdrag/
varor/tjäns te-
konces s ion/entre-
prenader).

Upphch

C 10

Tillagd

Rätt att teckna avtal efter kontors-
/nämndspecifik upphandling med ett
kontraktsvärde över 0.5 mkr.

A lla typer av avtal. KoFch x

C 11

Tillagd

Rätt att besluta om avrop med värde
överstigande 4 basbelopp från gällande
ramavtal inom årligen beslutad budget samt
hantera utlämning av handlingar och
sekretessbeslut relaterade till sådana avrop.

A vrop utifrån
gällande ramavtal
unders tigande fyra
bas belopp betraktas
s om verks tällighets-
bes lut.

A vdch

-

D.Verksamhetsspecifika ärenden inom kultur - och
fr itidsnämndens område

Nr Äre nde Lagrum m.m. De le gat
(lägs ta)

Får
vidare-
de le ge ras

Ve rks amhe ts s pe cifika äre nde n

D 1

Tidigare 4:1

Intagning av elever till kultursko la n A vdch

D 2

Tidigare 5:1

Besluta om bidrag till föreninga r enligt
regler antagna av Kommunfull mäk t ige.

A vdch
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D 3

Tidigare 5:2

Utfärda tillstå nd enligt lotterila ge n. LL A vdch

D 4

Tidigare 5:3

Utfärda tillstå nd för reklam i kommuna la
idrotts- och fritid sa nlä ggni ngar.

A vdch
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1 Inledning – allmänt om delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 
I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas ansvarsområden 
fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer vilka 
typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska 
skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av 
kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och 
väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i kommunallagen 
(2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 
beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

 

1.2 Vilka kan få delegation? 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får 
även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. 

 

1.3 Vad kan inte delegeras 
Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill 
säga ärenden av principiell natur. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden. 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 
1.4 Delegationsbeslut 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt 
sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt 
med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en 
viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också 
genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. 
Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av 
principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder 
att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet. 
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1.5 Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses 
frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet, 
längre resa, jäv eller liknande. 

Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som 
vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av 
delegatens närmsta chef. 

 

1.6 I samråd 
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med 
aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. 

 

1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden 
och i vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut 
sker till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet 
kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet 
anmälas omgående. 

Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla. 
 
1.8 Ren verkställighet 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i personens dagliga arbete. 

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar 
sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte 
beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som 
kommunfullmäktige antagit. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta 
som delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet. 
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar. 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. 

1.9 Överklagan av beslut - allmänt 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som 
överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till 
nämnden. 

1.9.1 Förvaltningsbesvär 
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), FL. 
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett beslut 
överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne 
emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av 
beslutet. 
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1.9.2 Laglighetsprövning 
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller författning, till 
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina 
befogenheter. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens 
anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut). 

 

1.10 Brådskande beslut 
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har 
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om 
ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. 
Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och innehålla 
uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse 
begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74. 

1.10.1 Beslut fattade på delegation 
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens 
återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef delegationen. 

 

1.11 Omprövning av beslut 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av 
beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § FL. 

 

1.12 MBL-förhandling eller samråd 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 
personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 

 
2 Angående kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning 

2.1 Delegationer 
Kultur- och fritidsnämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas 
upp i denna delegationsordning. Delegat är det organ eller den befattningshavare som angivits  
vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive ärendegrupp. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Med avdelningschef avses närmste chefsnivå under kontorschef. Person med högre befattning 
kan fatta beslut som delegerats till person med lägre befattning. 

Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde. 
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2.2 Förordnande av ersättare 
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på 
ersättaren. 

 

2.3 Jäv 

2.3.1 Kontorschef 

Är kontorschefen jävig övertar kultur- och fritidsnämndens ordförande delegationerna. 
 

2.3.2 Avdelningschefer 
Är avdelningschef jävig övertar kontorschefen delegationerna. 

 

2.3.3 Övriga anställda 

Avdelningschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom respektive avdelning eller 
enhet inom kultur- och fritidskontoret. 

2.3.4 Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Är kultur- och fritidsnämndens ordförande jävig övertar kultur- och fritidsnämndens vice 
ordförande delegationerna. Är även kultur- och fritidsnämndens vice ordförande jävig övertar 
kontorschefen delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande beslut i enlighet 
med 6 kap 39 § KL. 

 

2.4 Laga förfall 
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare 
har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan 
giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Förkortningar 

3.1 Funktioner 
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Avdch Avdelningschef 

Kd Kommundirektör 

Kfn au Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn ordf Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

KoFch Kultur- och fritidschef 

Ks Kommunstyrelsen 

 
 

3.2 Författningar 
 
 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

KL Kommunallagen (2017:725) 

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) 
MB Miljöbalken (1998:808) 

OSL Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

 

 

3.3 Övriga förkortningar 
 

 
ATO Arbetstagarorganisation (borttagen, används 

inte i dokumentet) 
HFD Högsta förvaltningsdomstolen  
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4 Delegationsordning 
 

 
 
Ärende- 
grupp 

Ärendetyp 
 
Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

Kommentar 
revidering 

 
Nr Allmänna ärenden    

1:1 Förtroendemännens deltagande i 
kurser, konferenser och dyl. 

Kfn ordf  Återfinns i A 7.9 

1:2 Nämndens ordförandes deltagande i 
kurser och dyl. 

Kfn au  Återfinns i A 7.10 

1:3 Utfärdande av fullmakt att föra 
nämndens talan inför domstol och 
andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag 

Kfn ordf  
KoFch 

 Återfinns i A 1.1 

1:4 Besluta om organisation inom kultur- och 
fritidskontoret 

KoFch  Återfinns i A 7.1 

1:5 Inhyrning av externa lokaler för 
nämndens verksamhet 

KoFch  Återfinns i A 1.2 med  

1:6 Vägran att lämna ut handling och 
handlings utlämnande med förbehåll 
samt vägran att lämna ut uppgift ur 
allmän handling 

KoFch 2 kap 14 § TF, 6 kap 
1-3 §§ OSL 

Återfinns i A 3.1 och 
har kompletterats med 
A 3.2 och A 3.3 

1:7 Avvisa för sent inkommet överklagande Avdch Bedömning att 
överklagande 

inkommit i rätt tid 
utgör ren 

verkställighet 

Återfinns i A 4.1 och 
A 4.2, 

1:8 Rättelse av ett beslut enligt 
förvaltningslagen, fattat av delegat som 
innehåller uppenbar felaktighet till följd 
av skrivfel, räknefel eller något annat 
liknande förbiseende 

Delegat i 
ursprungsbe- 

slutet 

36 § FL Återfinns i A 4.3 

1:9 Omprövning av beslut och yttrande 
i överklagade ärenden där 
ursprungsbeslutet har fattats av 
delegat 

Delegat i 
ursprungsbe- 

slutet 

 Återfinns i A 4.3 och 
A 4.4 

1:10 Brådskande ärenden som inte kan 
avvakta till nästa 
nämndsammanträde 

Kfn ordf 6 kap 39 § KL 
Möjligheterna att 

delegera enligt denna 
bestämmelse begränsas 
inte av 6 kap 38 § 1–4, 

se 
närmare HFD 2016 

ref. 74. 

Återfinns i A 7.2 
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1:11 Ställa in sammanträde vid för få ärenden. Kfn ordf  Regleras av 
gemensamt 
reglemente för 
kommunstyrelse och 
nämnder § 10 och är 
därför borttagen från 
den nya 
delegationsordningen 

1:12 Planärenden, yttrande över 
remisser – utställning 
(samrådsyttrande beslutas av 
nämnd) 

KoFch  Återfinns i A 6.1 

1:13 Beslut om resor utanför EU eller utanför 
Norden för: 

- Nämndens ordförande 
- Övriga förtroendevalda 
- Kontorschef 
- All övrig personal 

 
Kfn au 

Kfn ordf 
Kd 

KoFch 

 Återfinns i A 7.3, A 
7.4, A 7.5 och A 7.6 

1:14 Underteckna avtal inom den löpande 
förvaltning som inte kräver 
firmatecknare 

KoFch  Återfinns i A 1.3  

1:15 Arkivansvar med rätt att besluta 
om dokument hanteringsplan 

KoFch  Återfinns i A 7.7 

1:16 Ta emot och underteckna 
delgivningskvitto för 
nämndens räkning 

Avdch 6 kap 36 § KL Återfinns i A 1.5 

1:17 Beslut om att inte besvara remiss från 
Regeringskansliet     eller statlig myndighet 

KoFch  Återfinns i A 6.2 

 
 

 
 
Ärende- 
grupp nr 

 

Ärendetyp 
 
Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

Kommentar 
revidering 

2 Ekonomiska ärenden    

2:1 Bifall/avslag på ersättningsanspråk 
som faller utanför kommunens 
ansvarsförsäkring samt godkännande 
av ersättning från försäkringsbolag 

KoFch  Återfinns i B 1 

2:2 Fastställande av förteckning över 
beslutsattestanter och ersättare inom 
kultur- och fritidskontoret 

KoFch  Återfinns i B 2 

2:3 Försäljning av kultur- och 
fritidsnämndens lösa egendom i enlighet 
med kommunens avyttringspolicy 

KoFch  Återfinns i B 3 men 
med ny formulering 
gällande den gällande 
investeringspolicyn. 
Avyttringspolicyn är 
ej längre gällande. 

2:4 Träffa och häva avtal inom budget Avdch  Återfinns med 
kompletteringar i 
avsnitt C om 
upphandling 
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2:5 Upphandling av material, inventarier 
och tjänster inom  budgeterade belopp 

Avdch  Återfinns med 
kompletteringar i 
avsnitt C om 
upphandling 

 
 
 
 

 
Ärende- 
grupp nr 

 

Ärendetyp 
 
Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

Kommentar 
revidering 

3 Kultur- och 
fritidsnämnden som 
arbetsgivare 

   

3:1 Tillsvidareanställning av personal utom 
kontorschefer 

Avdch Anställning av 
kontorschef, se Ks 
delegationsorning 

Kommunstyrelsen 
är 

anställningsmyndig
het för hela 

kommunen. KS 
delegationsordning 

gäller, se även 
avsnitt 1.16 i det 

inledande kapitlet i 
det nya förslaget till 
delegationsordning 

för kultur- och 
fritidsnämnden. 

3:2 Anställning av vikarier och extra 
personal 

Avdch  Kommunstyrelsen är 
anställningsmyndighet 
för hela kommunen. 
KS 
delegationsordning 
gäller, se även avsnitt 
1.16 i det inledande 
kapitlet i det nya 
förslaget till 
delegationsordning för 
kultur- och 
fritidsnämnden. 

3:3 Besked om att tidsbegränsad anställning 
upphör 

Avdch  Kommunstyrelsen är 
anställningsmyndighet 
för hela kommunen. 
KS 
delegationsordning 
gäller, se även avsnitt 
1.16 i det inledande 
kapitlet i det nya 
förslaget till 
delegationsordning för 
kultur- och 
fritidsnämnden. 

3:4 Uppsägning eller avsked av arbetstagare KoFch 7 § resp 18 § LAS 

 
Utfärdande av varsel 
till ATO enligt LAS, 
se Ks delegations- 

ordning 

Kommunstyrelsen 
är 

anställningsmyndig
het för hela 

kommunen. KS 
delegationsordning 

gäller, se även 
avsnitt 1.16 i det 

inledande kapitlet i 
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det nya förslaget till 
delegationsordning 

för kultur- och 
fritidsnämnden. 

3:5 Utfärdande av skriftlig varning och 
avstängning 

KoFch  Kommunstyrelsen är 
anställningsmyndighet 
för hela kommunen. 
KS 
delegationsordning 
gäller, se även avsnitt 
1.16 i det inledande 
kapitlet i det nya 
förslaget till 
delegationsordning för 
kultur- och 
fritidsnämnden. 

3:6 Enskild överenskommelse om avslut av 
anställning 

Avdch  Kommunstyrelsen är 
anställningsmyndighet 
för hela kommunen. 
KS 
delegationsordning 
gäller, se även avsnitt 
1.16 i det inledande 
kapitlet i det nya 
förslaget till 
delegationsordning för 
kultur- och 
fritidsnämnden. 

3:7 Omplacering av personliga skäl Avdch  Kommunstyrelsen är 
anställningsmyndighet 
för hela kommunen. 
KS 
delegationsordning 
gäller, se även avsnitt 
1.16 i det inledande 
kapitlet i det nya 
förslaget till 
delegationsordning för 
kultur- och 
fritidsnämnden. 
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Kommentar 
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4 Kulturskola    

4:1 Intagning av elever till kulturskolan Avdch  Återfinns i D 1 

 

 
 
Ärende- 
grupp nr 

 

Ärendetyp 
 
Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

Kommentar 
revidering 
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5 Kultur- och fritids 
bidragsgivning 

   

5:1 Fördelning av bidrag till föreningar Avdch  Återfinns i D 2 

5:2 Lotterimyndighet Avdch  Återfinns i D 3 

5:3 Tillståndsgivning för reklam i 
kommunala idrotts- och 
fritidsanläggningar 

Avdch  Återfinns i D 4 

 

 
 
Ärende- 
grupp nr 

 

Ärendetyp 
 
Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

Kommentar 
revidering 

6 Dataskyddsförordningen 
(2019/679) 

  Återfinns i avsnitt 5 
personuppgiftsbehandli
ng i det nya förslaget 
och följer KS 
formuleringar och 
punkter. 

6:1 Utse dataskyddsombud 
samt ersättare till 
dataskyddsombudet 

Kd  Återfinns i A 5.1 

6:2 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal Avdch  Återfinns i A 5.2 

6:3 Rätt att ta ut avgift för information KoFch Artikel 12.5 Återfinns i A 3.3 

6:4 Rätt till tillgång KoFch Artikel 15 Återfinns i A 5.3 

6:5 Rätt till rättelse KoFch Artikel 16 Återfinns i A 5.4 

6:6 Rätt till radering KoFch Artikel 17 Återfinns i A 5.5 

6:7 Rätt till begränsning av behandling KoFch Artikel 18 Återfinns i A 5.6 

6:8 Anmälningsskyldighet avseende 
rättelse, radering och     begränsning. 

KoFch Artikel 19 Verkställighet utifrån 
dataskyddsförordningen 
och behöver inte 
delegeras. Punkten är 
därför borttagen i den 
nya 
delegationsordningen 

6:9 Rätt till dataportabilitet KoFch Artikel 20 Återfinns i A 5.7 

6:10 Rätt att göra invändningar KoFch Artikel 21 Återfinns i A 5.8 
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1 Inledning - allmänt om 
delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 
I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas 
ansvarsområden fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena 
bestämmer inom vilka verksamhetsområden som kommunstyrelsen och respektive 
nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett 
att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller av 
de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och väldigt långa 
nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i kommunallagen 
(2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 
beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

1.2 Vilka kan få delegation? 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. 

1.3 Vad kan inte delegeras 
Enligt 5 kap. 1 § KL beslutar fullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen. Principiella beslut är generellt sett beslut där det 
politiska momentet är stort, exempelvis för att verksamheten är kontroversiell eller inte 
tidigare har bedrivits. Frågor av större vikt är typiskt sett sådana som har stor 
ekonomisk betydelse för kommunen. Gränsdragningen kan vara svår att göra. 

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det 
vill säga ärenden av principiell natur. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning 
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden. 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

1.4 Delegationsbeslut 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är 
juridiskt sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir 
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därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i 
efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för 
en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan 
också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta 
över ärendet. Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden 
anser vara av principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det 
betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet. 

Undertecknande av delegationsbeslut 

Det finns ingen reglering i förvaltningslagen (2017:900) eller i myndighetsförordningen 
(2007:515) om att myndighetens beslut ska vara fysiskt undertecknade av 
beslutsfattaren. I den nya förvaltningslagen som trädde i kraft 1 juli 2018 finns 
dessutom en bestämmelse om att beslutsfattande kan ske automatiserat för att skapa 
förutsättningar för utveckling av den digitala förvaltningen. Delegationsbeslutet behöver 
därför inte vara undertecknat. Delegaten får gör en bedömning i varje enskilt fall om 
beslutet ska undertecknas eller inte. 

1.5 Vidaredelegation 
Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelegera sin beslutanderätt till 
annan anställd. En sådan vidaredelegation ska redovisas i en särskild förteckning. 
Samtliga delegationsordningar och listor över vidaredelegation finns på kommunens 
externa webbsida: https://www.upplands-bro.se/kommun--politik/organisation-och-
styrning/ forfattningssamling.html 

1.6 Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall 
avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, 
tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. Den som innehar funktion som 
ersättare har samma delegation som den person som ersätts, vikarie för handläggare har 
samma delegation som den som innehar tillsvidareanställning som handläggare. 

Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av delegatens närmsta chef. 

1.7 I samråd 
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med 
aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. Samråd ska dokumenteras på 
lämpligt sätt. 
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1.8 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till den. 
Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagar enligt 
bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen. 

1.9 Ren verkställighet 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga 
arbete. 

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som 
grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga 
bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara 
tillämpning av taxa som kommunfullmäktige antagit eller att revidera ett dokument med 
aktuella hänvisningar till lagar som har ändrats. Beslut till följd av arbetsledningsrätten 
är inte heller att betrakta som delegationsbeslut. Vissa beslut inom budgetram kan vara 
att betrakta som verkställighet. Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är 
dock inte alltid klar. Kännetecknande för ett beslut som är föremål för delegation är att 
det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa egna 
överväganden inför sitt beslut. 

Behörigheten att fatta beslut kan vara delegerad på andra sätt än genom en 
delegationsordning. Behörigheten kan framgå av instruktioner eller 
befattningsbeskrivningar1, exempelvis chefer fattar många olika beslut dagligen, beslut 
där det föreligger alternativa lösningar och där chefen alltså måste göra vissa egna 
överväganden. Sådana beslut fattar chefen främst inte genom behörighet i 
delegationsordningen utan med stöd av en befattningsbeskrivning eller liknande avtal 
där chefens ansvar och uppdrag är beskrivet. 

Den tjänsteman som ska avgöra om ett beslut är verkställighet eller delegation behöver 
själv göra en bedömning i den aktuella situationen. Vad finns det för grund för beslutet 
som ska fattas? Baseras det på vad som står i en delegationsordning eller en rutin 
beslutad av fullmäktige? Ingår uppgiften bland sådant som räknas upp som 
verkställighet i det här dokumentet? Bedömningen kan vara svår att göra men 
sannolikheten för att det blir rätt ökar om man som tjänsteman kan motivera sitt beslut 
för sig själv och för andra. 

Delegationsbeslut Verkställighet 

Självständig bedömning Följer principer, ramar, riktlinjer 

På delegation Följer en befattning 

 

1 I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vissa beslut baserat på en befattningsbeskrivning. 
Chefsinstruktionen ansågs tillräckligt preciserad i detta avseende. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens 
mening finns i princip inget hinder mot att delegation kan ske genom till exempel en 
befattningsbeskrivning eller en chefsinstruktion. 
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Kan överklagas Kan inte överklagas 

 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden men det kan vara lämpligt att 
dokumentera besluten på annat sätt. 

1.10 Överklagan av beslut - allmänt 
Delegationsbeslut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på samma sätt 
som om de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel överklagas antingen 
genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Att skriva ett yttrande och 
skicka iväg till berörd mottagare innebär själva framtagandet av yttrandet en 
självständig bedömning, även om inte alla yttranden kan överklagas. 

Beslut som ordförande fattar exempelvis protokollföring, kallelse till 
nämndsammanträden, agerande i ordningsfrågor, beslut om jäv med mera anses inte i 
sig vara överklagbara. Däremot kan beslut som ordförande fattar under ett sammanträde 
prövas genom att det beslut som nämnden har fattat överklagas och genom att själva 
handläggningen, som hör ihop med nämndbeslutet, prövas i domstol. 

Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som 
överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in 
till nämnden där det överklagade beslutet har fattats. 

Överklagandetiden är generellt sett tre veckor lång från det att den berörda tagit del av 
beslutet eller från det att beslutet har anslagits på kommunens externa hemsida. 

1.10.1 Förvaltningsbesvär 
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), 
FL. Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett 
beslut överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått hen 
emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. 

1.10.2 Laglighetsprövning 
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller 
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen 
har överskridit sina befogenheter. 

1.11 Brådskande beslut 
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har 
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § 
KL, om ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas 
restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och 
innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna 
bestämmelse begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74. 
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1.11.1 Beslut fattade på delegation 
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens 
återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef delegationen. En person 
med högre befattning än delegaten inom samma verksamhetsområde, har alltid minst 
samma behörighet att fatta de beslut som delegaten har. Delegaten och dennes chef 
ansvarar för att delegaten har den kunskap som krävs innan beslut fattas. 

1.12 Omprövning av beslut 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning 
av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § 
FL. 

1.13 MBL-förhandling eller samråd 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 
personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 

1.14 Delegation och fullmaktsförhållanden 
Det är en skillnad mellan delegation med stöd av kommunallagen och 
fullmaktsförhållanden. En delegat har till skillnad från en person med fullmakt en 
organställning medan användande av fullmakt begränsas till mera civilrättsliga 
mellanhavanden. I det första fallet rör det sig alltså om en tvåpartsrelation, medan det är 
tre parter involverade i en fullmaktssituation. Beslut eller åtgärder som vidtas på grund 
av en fullmakt kan heller inte bli föremål för laglighetsprövning. Däremot kan talan 
väckas i allmän domstol. 

En rättshandling som företas inom befogenheten som en person med fullmakt har blir 
bindande för huvudmannen kommunen om motparten är i god tro. Som exempel på när 
en kommun genom en skriftlig fullmakt företräds av en person med fullmakt kan 
nämnas rättegångsfullmakt för rättegångar eller förhandlingar. 

1.15 Om firmatecknare 
Firmateckning är ett civilrättsligt begrepp som inte finns i kommunallagen. Begreppet 
regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar. Vem som företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang 
avgörs i stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av 
delegering genom reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och 
delegationsordningar (inom nämnden och dess förvaltning). För att underlätta 
ärendehanteringen har flera kommuner, trots att bestämmelser om firmatecknare saknas 
i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare. I Upplands-Bro finns beslut från 
kommunstyrelsen om firmatecknare, vilket också anges som ett krav i 
kommunstyrelsens reglemente. För att påvisa behörig firmatecknare vid underskrift av 
handlingar kan protokollsutdraget från beslutet om firmatecknare bifogas.   
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2 Kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2.1 Delegationer 
Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas 
upp i denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den befattningshavare 
som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive 
ärendegrupp. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Med avdelningschef avses närmsta chefsnivå under kommundirektör och 
samhällsbyggnadschef (kontorschef). Med enhetschef avses närmsta chefsnivå under 
avdelningschef. Person med högre befattning kan fatta beslut som delegerats till person 
med lägre befattning. 

Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde om 
inte annat framgår av beslutet.  

2.2 Förordnande av ersättare 
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på 
ersättaren. 

2.2.1 Skillnad mellan tjänsteförrättande och tillförordnad funktion 
Det kan uppstå behov av att en arbetstagare, utöver sina egna arbetsuppgifter, behöver 
utföra annan arbetstagares uppgifter då den senare är frånvarande. Detta är vanligt då en 
chef är frånvarande och någon medarbetare ersätter chefen under en tid. Detta kan 
hanteras på två sätt:  
 
Tjänsteförrättande chef (tjf chef) 
Tjänsteförrättande chef kan utses vid ordinarie chefs tillfälliga frånvaro såsom 
semester, tjänsteresa eller kortvarig sjukdom. Tjänsteförrättande chef utför löpande 
ärenden och har att "i chefens anda" och enligt instruktion besluta i alla rutinärenden. 
Befogenheten att fatta mer principiella beslut är vanligen begränsad. Vanligtvis utgår 
inget lönetillägg eller annan extra ersättning för uppdraget som tjänsteförrättande chef. 
 
Tillförordnad chef (tf chef) 
Tillförordnad chef är en medarbetare som upprätthåller en vakant tjänst under en 
längre period. Detta kan t.ex. vara under rekrytering av ersättare för chef som slutat eller 
under en föräldraledighet. Den som är tillförordnad har samma befogenheter som en 
ordinarie befattningshavare, och handlar på eget ansvar. 

Vid undertecknande av beslut ska det framgå om beslutet fattats av tjf eller tf chef. 
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2.3 Jäv 

2.3.1 Kommundirektör 
Är kommundirektören jävig övertar kommunstyrelsens ordförande delegationerna. 

2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer 
Är avdelningschef jävig övertar kommundirektören delegationerna. 

Är enhetschef jävig övertar avdelningschefen delegationerna. 

2.3.3 Övriga anställda 
Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom 
respektive avdelning eller enhet. 

2.3.4 Kommunstyrelsens ordförande 
Är kommunstyrelsens ordförande jävig övertar styrelsens vice ordförande 
delegationerna till ordföranden. Är även kommunstyrelsens vice ordförande jävig 
övertar kommundirektören delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande 
beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL. 

2.4 Laga förfall 
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte 
ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, 
eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 

2.5 Vidaredelegering 
Enligt 7 kap. 6 § KL får kommunstyrelsen överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur 
uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller regionen att fatta beslutet. 
Kommundirektören och samhällsbyggnadschefen har således rätt att vidaredelegera sin 
beslutanderätt till annan anställd i den mån det framgår av delegationsordningen att så 
får ske. Sådan vidaredelegering redovisas i kommundirektörens och 
samhällsbyggnadschefens delegationslista.  

Alla vidaredelegationsbeslut ska anmälans på samma sätt som det ursprungliga 
delegationsbeslutet. 
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3 Förkortningar 
3.1 Funktioner 
 

Ark Arkivarie 

Avdch Avdelningschef 

Ench Enhetschef 

Ech Ekonomichef 

Kch Kontorschef (avser berörd kontorschef) 

Kd Kommundirektör 

KF Kommunfullmäktige 

Ksau Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommch Kommunikationschef 

Kso Kommunstyrelsens ordförande 

Ksvo Kommunstyrelsens vice ordförande 

Pch Personalchef 

Plch Planchef 

Sbch Samhällsbyggnadschef 

Sbu Samhällsbyggnadsutskott 

Säkch Säkerhetschef 

Säkskyddsch Säkerhetsskyddschef 

Tu Trygghetsutskott 

Uphch Upphandlingschef 
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3.2 Författningar 
 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 
 

KL Kommunallagen (2017:725) 

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) 
 

LFF Lag (1974:358) om facklig förtroendemans 
ställning på arbetsplatsen 

MB Miljöbalken (1998:808) 

OSL Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 

SkL Skadeståndslag (1972:207)  

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

 
  



40 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning - KFN 21/0167-1 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning : Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegationsordning 

 
 

Sid 12 av 25 
 

4 Delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

 

 

A.  Allmänna ärenden 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Får 

vidare-
delegeras 

1. Föra kommunens talan, utse skiljeman, utfärda fullmakt, underteckna handlingar, avtal m.m. 

A 1.1  Föra kommunens talan i sådana mål och ärenden som 
ankommer på kommunstyrelsen, på kommunens 
vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning, sluta annat avtal 
samt utfärda motsvarande fullmakt (utse ombud). 
Vad avser rätten att föra talan i mål om överprövning 
av upphandling regleras detta särskilt i denna 
delegationsordning  

 Kso 
Kch  

A 1.2  Föra kommunens talan vid föreningsstämma i 
bostadsrättsförening där kommunen innehar 
bostadsrätt 

 Kch X 

A 1.3  Utse skiljeman 
Lag (1999:116) 

om 
skiljeförfarande 

Kd 
 X 

A 1.4  Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan 
inför domstol och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag  

 
Kso 
Kch 

 
 

A 1.5  Rätt att på kommunens vägnar underteckna 
kommunens deklaration så som inkomst- och 
fastighetsdeklaration 

 Ech X 

A 1.6  Uppsägning av avtal som ingåtts efter beslut av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen  

 Kd X 

A 1.7  Besluta om upplåtelse och inhyrning av lokaler och 
bostadslägenheter för en tid av högst tio år per 
avtalsperiod, inkluderande uppsägning av sådana 
avtal 

 Kch X 

A 1.8  

Underteckna avtal inom den löpande förvaltning som 
inte kräver firmatecknare eller utge behörighet att 
underteckna sådana avtal. 

Avrop från 
ramavtal utgör 

verkställighet. Se 
dock även avsnitt 
om Upphandling. 
Undertecknande 

av avtal/ 
överenskom-

melse efter avrop 
ska göras av 
person med 

budgetansvar. 

Kch X 

A 1.9  Polisanmälan av brott mot kommunen  Kd X 
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A 1.10  Ta emot och underteckna delgivningskvitto för 
nämndens räkning. 

6 kap 36 § KL Avdch  

2. Skadestånd 

A 2.1  Beslut om skadestånd som orsakats inom ramen för 
kommunstyrelsens verksamhet, där beloppet 
överstiger 3 prisbasbelopp  

SkL 
 

Ksau 
 

 

A 2.2  Beslut om skadestånd som orsakats inom ramen för 
kommunstyrelsens verksamhet, där beloppet uppgår 
till högst 3 prisbasbelopp  

SkL 
 Kch X 

 

3. Allmän handling 

A 3.1  
Beslut att helt eller delvis avslå enskilds begäran om 
utlämnande av handling eller uppgift ur handling 
eller beslut att lämna ut handling med förbehåll som 
inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller 
annars förfoga över handlingen  

TF 
 

OSL 

Respektive 
enhetsschef 

beslutar 
avseende 

handling för 
vars vård de 

svarar 

 

A 3.2  
Beslut att avslå enskilds begäran om att själv få 
använda tekniska hjälpmedel för automatiserad 
behandling som myndigheten förfogar över för att ta 
del av upptagningar för automatiserad behandling  

6 kap 6 § OSL 
 

Respektive 
enhetsschef 

beslutar 
avseende 

handling för 
vars vård de 

svarar 

 

A 3.3  

Beslut om avvikelser från att ta ut avgifter för 
avskrifter eller kopior av allmänna handlingar i de 
fall det föreligger särskilda skäl  

Gällande taxa för 
kopior av 
allmänna 

handlingar i 
Upplands-Bro 

kommun 

Respektive 
enhetsschef 

beslutar 
avseende 

handling för 
vars vård de 

svarar 

 

4. Rättidsprövning, avvisning av överklagande m.m. 

A 4.1  Beslut om att avvisa överklagande av 
kommunfullmäktiges kommunstyrelsens beslut att 
anta, ändra eller upphäva detaljplan och 
områdesbestämmelser  

45 § FL 
 Plch  

A 4.2  Beslut om att avvisa överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut i övrigt samt 
överklagande av kommunstyrelsens eller dess 
utskotts beslut 

45 § FL Kch X 

A 4.3  Beslut om att avvisa överklagande av beslut som har 
fattats av delegat  
 

45 § FL 
Delegaten i 
ursprungs-

beslutet 
 

A 4.4  Beslut om omprövning och rättelse av beslut som 
fattats på delegation  

37 - 39 §§ FL 
 

Delegaten i 
ursprungs-

beslutet 
 

A 4.5  
Yttrande till överinstans i överklagat ärende där 
beslut fattats av delegat  

Närmaste chef 
till delegat i 
ursprungs-

beslutet 
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5. Prövning av avtalad säkerhet 

A 5.1  Prövning av avtalad säkerhet, på belopp upp till 15 
prisbasbelopp, för det fall det i avtalet överlämnats 
till kommunstyrelsen att göra denna prövning  

 Kch  

A 5.2  Prövning av avtalad säkerhet, på belopp mellan 15 
och 150 prisbasbelopp, för det fall det i avtalet 
överlämnats till kommunstyrelsen att göra denna 
prövning  

 Ksau  

A 5.3  Beslut om att säkerhet, som ställts för fullgörandet av 
ett avtal, ska reduceras, under förutsättning att 
kommunstyrelsen fått sådan beslutanderätt i avtalet  

 Kch  

6. Personuppgiftsbehandling 

A 6.1  
Utse dataskyddsombud samt ersättare till 
dataskyddsombudet 

Dataskyddsförord
ningen (EU) 

2016/679 
 

Kd 

 

A 6.2  

Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal 

Dataskyddsförord
ningen (EU) 

2016/679 
 

Den som är 
behörig att 

ingå avtal till 
vilket ett 

personuppgift
sbiträdesavtal 

bifogas 
 

 

A 6.3  Beslut om att helt eller delvis avslå begäran från en 
registrerad om att få information om huruvida 
personuppgifter som rör hen håller på att behandlas, 
få tillgång till personuppgifterna och information om 
ändamål m.m. med behandlingen (”rätt till 
information”) 

Artikel 15 
dataskyddsförord

ningen (EU) 
2016/679 

 

Avdch 

 

A 6.4  Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 
begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör 
hen rättade eller ofullständiga personuppgifter 
kompletterade (”rätt till rättelse”)  

Artikel 16 
dataskyddsförord

ningen (EU) 
2016/679 

 

Avdch 

 

A 6.5  Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 
begäran om att få sina personuppgifter raderade (”rätt 
till radering”)  

Artikel 17 
dataskyddsförord

ningen (EU) 
2016/679 

Avdch 
 

A 6.6  Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 
begäran om att begränsa personuppgiftsbehandling 
(”rätt till begränsning av behandling”)  

Artikel 18 
dataskyddsförord

ningen (EU) 
2016/679 

Avdch 
 

A 6.7  Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 
begäran om att få ut de personuppgifter som rör hen 
samt överföra dessa uppgifter till annan 
personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”)  

Artikel 20 
dataskyddsförord

ningen (EU) 
2016/679 

Avdch 
 

A 6.8  Beslut om att fortsätta behandling av personuppgifter, 
trots den registrerades invändningar, på grund av att 
kommunens berättigade skäl för behandlingen väger 
tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och 
friheter eller i de fall det sker för fastställande, 
utövande eller försvar av rättsliga anspråk (”rätt att 
göra invändningar”)  

Artikel 21 
dataskyddsförord

ningen (EU) 
2016/679 

 

Avdch 
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7. Yttranden, remisser, samråd m.m. 

A 7.1  

Yttranden och svar på remisser eller enkäter till andra 
myndigheter och andra organ 

Enkäter som inte har 
karaktären av en 

remiss där 
kommunens 

ställnings-tagande 
efterfrågas utan är av 

karaktären där 
informa-tion om 
kommunen efter-

frågas kan besvaras 
inom ramen för 

verkställighet av den 
vars verksamhets-

område berörs. 

Yttranden och 
remisser som rör 
kommunen som 

fastighetsägare, se 
avsnitt D. 

Kd 
Kso 

X 

A 7.2  Beslut att avstå från att svara på remiss som har 
skickats från staten, region, landsting, 
kommunförbund, annan kommun eller annan nämnd i 
kommunen eller liknande organ 

 Kd 
Kso 

X 

A 7.3  Vid samråd med berörd producent i frågor som avser 
insamlingssystem, vilka omfattas av 
producentansvar, binda kommunen till en särskild 
lösning av insamlingssystemet  

15 kap. 6 § MB Kch X 

8. Övrigt 

A 8.1  
Tillstånd att använda heraldiska vapen 
(kommunmärket) och logotyp 

Lag (1970:498) 
om skydd för 

vapen och vissa 
andra officiella 
beteckningar 

Kommch  

A 8.2  Beslut om övergripande organisatorisk 
kontorsstruktur  Kd 

 
 

A 8.3  Beslut om kontorsintern organisatorisk 
kontorsstruktur  Kch  

A 8.4  Direktiv till ombud vid bolags- och 
föreningsstämmor  Ksau  

A 8.5  

Brådskande ärenden som inte kan avvakta till nästa 
sammanträde med kommunstyrelsen 

6 kap 39 § KL 
Möjligheterna att 

delegera enligt 
denna 

bestämmelse 
begränsas inte av 
6 kap 38 § 1–4, se 

närmare HFD 
2016 ref. 74. 

Kso  

A 8.6  Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden för 
kommunstyrelsens ordförande Enligt resepolicy 

Ksau 
  

A 8.7  Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden för 
övriga förtroendevalda 
 

Enligt resepolicy 
 Kso  
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A 8.8  Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden för 
personal inom tjänstemannaorganisationen. 
 

Enligt resepolicy 
 

Kch 

 
 

A 8.9  

Anta gemensamma styrdokument som inte är av 
principiell natur eller av större vikt 

Principiella styr-
dokument som 

ingår i 
författningssam-
lingen ska antas 

av Kommun-
fullmäktige. 

Kd  

A 8.10  

Anta dokumenthanteringsplan 

Beslut om gallring 
och bevaring av 
handlingar ska 

framgå av 
dokument-

hanteringsplan 

 

Kch 

 

 

B. Ekonomiska ärenden  
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

1. Lån, borgen, placering av likvida medel och betalningsföreläggande med mera. 
B 1.1  Upptagande av lån samt vidareförmedling av lån till 

Upplands-Bro kommunfastigheter AB inom den 
beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt  

 Ech X 

B 1.2  Upptagande av kortfristiga lån för en tid av högst tolv 
månader, enligt kommunfullmäktiges fastställda 
regler  

 Ech X 

B 1.3  Förlänga och omplacera lån enligt 
kommunfullmäktiges fastställda regler   Ech X 

B 1.4  Placera likvida medel högst ett år enligt av 
kommunfullmäktige fastställda regler 

 Ech X 

B 1.5  Villkorsändring av tidigare beslutade 
borgensåtaganden   Ech X 

B 1.6  Utfärdande av lagsökningsärenden och 
betalningsföreläggande  Ech X 

2. Utdelning 

B 2.1  Beslut om utdelning av stipendier  Ech X 

B 2.2  Utdelning från förvaltade stiftelser  Ech X 

 
3. Försäljning av material och inventarier  

B 3.1  Försäljning av material och inventarier till ett värde 
upp till högst 1 prisbasbelopp  

 Ech X 

  



40 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning - KFN 21/0167-1 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning : Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegationsordning 

 
 

Sid 17 av 25 
 

B 3.2  Försäljning av material och inventarier till ett värde 
mellan 2 och 5 prisbasbelopp  
 

 Ksau X 

4. Avskrivning eller nedskrivning av fordran och andra tillgångar  

B 4.1  Avskrivning av kommunens fordringar enligt 
fastställda regler och gällande redovisningsprinciper  

 Ech X 

5. Övrigt 

B 5.1  Fastställande av förteckning över beslutsattestanter 
och ersättare inom kommunstyrelsens förvaltning  Kd 

 X 

B 5.2  Inom ramen för aktuellt projekt besluta om 
erforderlig offentlig medfinansiering då sådan krävs 
för erhållande av EU-bidrag och andra projektbidrag. 
Delegationen innefattar behörighet att underteckna 
ansökan om sådant bidrag. 

 Ech X 

B 5.3  Fastställa kommunens internränta  Ech X 

B 5.4  Fastställa kommunens personalomkostnadstillägg 
(PO-tillägg) 

 Ech X 

 

C. Upphandling 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

1. Upphandling utanför beslutade exploateringsåtgärder 

C 1  
Beslut om deltagande i upphandling som har 
genomförts eller kommer att genomföras av annan 
myndighet/organisation med ett kontraktsvärde upp 
till 5 mnkr.  

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/varor/ 
koncession) som 
enbart avser den 
egna nämnden. 

Kch  

C 2  Beslut om deltagande i upphandling som har 
genomförts eller kommer att genomföras av annan 
myndighet/organisation eller beslut om att genomföra 
upphandling tillsammans med andra upphandlande 
myndigheter/organisationer med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr.  

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/varor/ 
koncession) som 
enbart avser den 
egna nämnden. 

Uphch i 
samråd med 

Kch 
 

C 3  Beslut om deltagande i kommunövergripande 
upphandling som har genomförts eller kommer att 
genomföras av annan myndighet/organisation med ett 
kontraktsvärde upp till 5 mnkr.  

Gäller alla typer 
av upphandlingar 

(ramavtal/ 
uppdrag/ tjänste-

koncession). 

Uphch i 
samråd med 

Kch 
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C 4  Beslut om deltagande i kommunövergripande 
upphandling som har genomförts eller kommer att 
genomföras av annan myndighet/organisation med ett 
kontraktsvärde över 5 mnkr.  

 

Gäller alla typer 
av upphandlingar 

(ramavtal/ 
uppdrag/ tjänste-

koncession). 

Ej delegerat, 
beslut fattas av 

Kommun-
styrelsen 

 

C 5  

Besluta att godkänna upphandlingsdokument för 
upphandling med ett totalt kontraktsvärde mellan 0,5 
mnkr. och 5 mnkr.  

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/ tjänste-
koncession) som 
enbart avser den 
egna nämnden. 

Kch  

C 6  

Godkänna upphandlingsdokument och för 
upphandling av entreprenad gällande bygg, 
anläggning eller mark med ett totalt kontraktsvärde 
under 45 mnkr.  

Avser 
entreprenad-

upphandlingar 
som enbart avser 

den egna 
nämnden. Gäller 
ej tjänste-/drifts-

entreprenader 

Kch  

C 7  Godkänna upphandlingsdokument för 
kommunövergripande upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde upp till 5 mnkr.  

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/ tjänste-
koncession). 

Uphch  

C 8  Godkänna upphandlingsdokument för 
kommunövergripande upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr.  

 

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/ tjänste-
koncession). 

Ej delegerat, 
beslut fattas av 

Kommun-
styrelsen 

 

C 9  Godkänna upphandlingsdokument för kontors-
/nämndspecifik upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr.  

 Respektive 
nämnd  

C 10  Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar eller att 
lämna ut handlingar med förbehåll i pågående 
upphandlingsärenden  

OSL 19 Kap. 3 §, 
31 kap 16 § Uphch  

C 11  Rätt att avge yttrande i överprövning av 
upphandlingsärende i mål, vid domstol eller annan 
myndighet. Gäller även rätt att anlita ombud för 
sådan talan. Delegationen omfattar även att ta 
ställning till om beslut eller dom ska överklagas 

 Uphch  

C 12  Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 
upphandling, för upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde upp till 0.5 mnkr.  

 Ench  

C 13  

Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 
upphandling med ett totalt kontraktsvärde över 0.5 
mnkr.  

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/varor/ 
tjänstekoncession)

. 

Uphch  

  



40 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning - KFN 21/0167-1 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning : Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegationsordning 

 
 

Sid 19 av 25 
 

C 14  Besluta om tilldelningsbeslut eller avbryta 
upphandling av entreprenad gällande bygg, 
anläggning eller mark med kontraktsvärde under 45 
milj kr.  

 
Uphch i 

samråd med 
Kch 

 

C 15  Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 
kommunövergripande upphandling.  

 

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/ tjänste-
koncession). 

Uphch  

C 16  Rätt att teckna avtal efter kontors-/nämndspecifik 
upphandling med ett kontraktsvärde över 0.5 mkr.  

 

Alla typer av 
avtal. Kch  

C 17  Rätt att teckna avtal efter kommunövergripande 
upphandling.   Uphch  

C 18  
Rätt att besluta om avrop med värde överstigande 4 
basbelopp från gällande ramavtal inom årligen 
beslutad budget samt hantera utlämning av 
handlingar och sekretessbeslut relaterade till sådana 
avrop.  

Avrop utifrån 
gällande ramavtal 

understigande 
fyra basbelopp 
betraktas som 

verkställighets-
beslut. 

Ench X 

 

D. Plan- och exploateringsfrågor 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

1. Planärenden  

D 1.1  Beslut om överenskommelse med sökanden att 
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader  

 Kch X 

D 1.2  Beslut om planbesked och planuppdrag  Sbu  

D 1.3  För detaljplaner och områdesbestämmelser som 
handläggs med utökat förfarande eller normalt 
planförfarande, besluta att skicka förslaget på 
samråd, låta planförslaget granskas eller ställas ut 
samt informera om planförslaget 

 Sbu  

D 1.4  För detaljplaner och områdesbestämmelser som 
handläggs med standardförfarande, begränsat 
standardförfarande, förenklat standardförfarande 
eller enkelt planförfarande, besluta att skicka 
förslaget på samråd 

 Sbu  

D 1.5  För detaljplaner och områdesbestämmelser som 
handläggs med standardförfarande eller enkelt 
planförfarande, besluta att låta planförslaget 
granskas eller ställas ut samt informera om 
planförslaget. 

 Kch X 

D 1.6  Beslut i fråga om miljöpåverkan 6 kap 7 § MB Kch X 
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D 1.7  Beslut om genomförandet av detaljplanen, 
programmet eller ändring av detaljplan som kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan 

 Kch X 

D 1.8  Begära planeringsbesked hos länsstyrelsen  Kch X 

2. Köp, försäljning, hyra, andra nyttjanderätter, pant och dylikt 

D 2.1  Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanförning 
och relaxation av inteckningar samt uttagande och 
utbyte av pantbrev och dylika åtgärder  

 Kch X 

D 2.2  Köp, försäljning eller byte av fastighet eller 
fastighetsdel och mottagande av gåvobrev rörande 
fast egendom upp till 15 prisbasbelopp. 

 Kch X 

D 2.3  Köp, försäljning eller byte av fastighet eller 
fastighetsdel och mottagande av gåvobrev rörande 
fast egendom över 15 prisbasbelopp 

 Sbu  

D 2.4  Tillförsäkra kommunen eller belasta kommunens 
mark med servitut, ledningsrätt, vägrätt eller 
nyttjanderätt eller medverka till ändring eller 
upphävande av sådana rättigheter upp till 15 
prisbasbelopp  

 
Kch 

 
X 

D 2.5  Tillförsäkra kommunen eller belasta kommunens 
mark med servitut, ledningsrätt, vägrätt eller 
nyttjanderätt eller medverka till ändring eller 
upphävande av sådana rättigheter över 15 
prisbasbelopp  

 Sbu  

D 2.6  Köp, försäljning samt hyra och uthyrning av 
byggnad på ofri grund till ett värde av 
upp till 15 prisbasbelopp  
 

Vid uthyrning ska 
det i hyresavtalet 

totala 
hyresbeloppet 

under avtalstiden 
anses utgöra 

värdet. 

Kch 
 

X 

D 2.7  Köp, försäljning samt hyra och uthyrning av 
byggnad på ofri grund till ett värde av 
 över 15 prisbasbelopp 

Vid uthyrning ska 
det i hyresavtalet 

totala 
hyresbeloppet 

under avtalstiden 
anses utgöra 

värdet. 

Sbu  

D 2.8  Ingå avtal om hyra, arrende och andra 
nyttjanderätter till kommunens fasta egendom 
för en tid av högst fem år. 

 
Kch 

 
X 

D 2.9  Uppsägning samt hävande av hyres-, arrende- och 
andra nyttjanderättsavtal samt överenskommelse 
om avflyttning avseende kommunens fasta 
egendom 

 
Kch 

 
X 

D 2.10  Rätt att godkänna underhandsförsäljning av 
fastighet eller tomträtt i vilken kommunen har 
fordran eller har åtagit sig ett förlustansvar  
förlust upp till 15 prisbasbelopp  

 
Kch 

 
X 

D 2.11  Rätt att godkänna underhandsförsäljning av 
fastighet eller tomträtt i vilken kommunen har 
fordran eller har åtagit sig ett förlustansvar  
förlust över 15 prisbasbelopp 

 Sbu  
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D 2.12  
Försälja tomträtter med villkor  
 

Enligt 
KF:s beslut 1995-
05-29, § 53 och 

2008-06-12, § 76 

Kch 
 

X 

D 2.13  Upplåta tomträtt i fastigheter samt reglera avgälder 
för fastigheter upplåtna med tomträtt 

Enligt KF:s 
direktiv 

Kch 
 

X 

3. Avtal och företräda kommunens talan 

D 3.1  Godkännande av avtalsparts överlåtelse av 
avtal eller upplåtelse i andra hand 

 Kch X 

D 3.2  Rätt att påkalla och godkänna förrättning samt att 
företräda kommunen vid förrättningar enligt 
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, 
ledningsrättslagen samt lagen om samfälligheter 

 
Kch 

 X 

D 3.3  Bevaka kommunens rätt i avtalsfrågor med rätt att 
häva avtalet vid avtalsbrott  

 Kch X 

D 3.4   Teckna avtal om upprättande av detaljplan  Kch X 

D 3.5  Anhängiggöra ärenden samt föra talan inför 
domstol i ärenden om tomträttsregleringar  

 Kch X 

D 3.6  Lämna yttrande i remisser och samråd som rör 
kommunen som fastighetsägare 

 Kch X 

 

E. HR-ärenden inom kommunstyrelsens verksamhets-
område (kommunstyrelsen som anställningsmyndighet)  

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 
(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

1. Anställning 

E 1.1  
Anställning av kommundirektör  

Kso efter 
samråd med 
Ks presidium 

 

E 1.2  Anställning av personal utom kontorschefer (t ex 
tillsvidareanställning, vikarie och personal med 
arbetsmarknadsstöd) 

 Respektive 
chef  

E 1.3  
Anställning av kontorschef  

Kd efter 
samråd med 

berörd nämnds 
presidium 

 

2. Förordnande av ersättare 

E 2.1  Förordnande av ersättare för kommundirektör under 
en sammanhängande tid av högst tre månader  Kd  

E 2.2  Förordnande av ersättare för kontorschef under en 
sammanhängande tid av högst tre månader  Berörd Kch  

E 2.3  Förordnande av ersättare för kommundirektör under 
en tid överstigande tre månader  Ksau  
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E 2.4  Förordnande av ersättare för kontorschef under en 
tid överstigande tre månader  Kd  

E 2.5  Övriga förordnanden T ex tillförordnad 
enhetschef Närmaste chef  

3. Uppsägning, avsked, omplacering eller enskild överenskommelse 

E 3.1  
Avslut av anställning för kommundirektör  

Kso efter 
samråd Ks 
presidium 

 

E 3.2  
Avslut av anställning för kontorschef 

  

Kd efter 
samråd med 

berörd nämnds 
presidium 

 

E 3.3  Avslut av anställning för övrig personal 
  Kch  

E 3.4  Omplacering/förflyttning av personal inom 
respektive kontor 
 

 Kch  

E 3.5  Omplacering/förflyttning av personal mellan olika 
kontor 
 

 Pch  

4. Varsel 

E 4.1  Varsel till berörd arbetstagare samt 
arbetstagarorganisation  
 

 
Pch 

 

5. Avstängning 

E 5.1  
Avstängning av kommundirektören   

Kso efter 
samråd Ks 
presidium 

 

E 5.2  

Avstängning av kontorschef   

Kd efter 
samråd med 

berörd nämnds 
presidium 

 

E 5.3  Avstängning av övrig personal  Pch  

6. Disciplinpåföljd 

E 6.1  
Disciplinpåföljd för kommundirektören   

Kso efter 
samråd Ks 
presidium 

 

E 6.2  

Disciplinpåföljd för kontorschef   

Kd efter 
samråd med 

berörd nämnds 
presidium 

 

E 6.3  Disciplinpåföljd för övrig personal 
 

 Pch  

7. Bisyssla 

E 7.1  
Förbud mot bisyssla för kommundirektören   

Kso efter 
samråd Ks 
presidium 
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E 7.2  Förbud mot bisyssla för personal förutom 
kommundirektör  
 

 Kch  

8. Ledighet 

E 8.1  Beslut om annan ledighet för kommundirektören än 
vad som följer av lagar och avtal  

 

 Kso efter 
samråd Ks 
presidium 

 

E 8.2  Beslut om annan ledighet för personal, förutom 
kommundirektören, än vad som följer av lagar och 
avtal  

 

 
Kch 

 

9. Kurser, resor, representation m m 

E 10.1  

Förtroendemännens deltagande i kurser, 
konferenser och dyl. 

Beslut på särskild 
blankett som finns 

som bilaga till 
arvodes-

reglementet 

Kso  

E 10.2  

Kommunstyrelsens ordförandes deltagande i kurser 
och dyl. 

Beslut på särskild 
blankett som finns 

som bilaga till 
arvodes-

reglementet 

Ksvo  

 

F. HR-ärenden inom hela kommunstyrelsens verksamhets-
område (kommunstyrelsen som kommunens centrala 

arbetsgivarorgan)  
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

1. Föra kommunens talan  

F 1.1  Med eventuellt biträde av Sveriges kommuner och 
region (SKR) föra kommunens talan i mål och 
ärenden som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare innefattande 
rätt att föra arbetsrättsliga tvisteförhandlingar  

 
Pch 
Kch 

 

 
2. Kollektivavtal  

F 2.1  Rätt att på kommunens vägnar teckna kollektivavtal   Pch  

3. Stridsåtgärd 

F 3.1  Beslut om stridsåtgärd   Ksau  

 
4. Förflyttning, omplacering och förändring av sysselsättningsgrad 

F 4.1  Förflyttning och omplacering av personal mellan 
nämnder 

 Pch  

F 4.2  Förändring av sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställningar 

 Pch  
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5. Lönesättning, pension, ledighet 

F 6.1  Lönesättning och lönetillägg som avviker 
från kommunens personalpolitiska 
riktlinjer, lönepolicy och fastställda ramar 

 Pch  

F 6.2  Fastställande av pensionsbelopp samt övriga belopp 
rörande pension 

 Pch  

F 6.3  Beviljande av ledighet med lön för kurser för 
fackliga förtroendemän, som ej täckts in vid 
överläggning 

LFF Pch  

7. Enskilda överenskommelser 

F 7.1  Förhandla, träffa överenskommelse samt godkänna 
överenskommelser rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
utom beträffande 11-14 § lagen om 
medbestämmande i arbetslivet  

 Pch  

F 7.2  Förtur till bostad för personal i konkurrensutsatt 
verksamhet 

 Pch  

8. Utredning om trakasserier, kränkande särbehandling, oegentligheter och dylikt 

F 8.1  Initiera och starta upp utredning om trakasserier, 
sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling 

 Pch  

F 8.2  Initiera och starta upp utredning om oegentligheter  Pch  

F 8.3  Initiera och starta upp utredning som rör enskilda 
arbetstagare i övriga fall 

 Pch  

 

G. Skydds-, säkerhets och totalförsvarsärenden 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

G 1  Interna skydds- och säkerhetsåtgärder i kommunens 
verksamhet 

 
Kd 

Säkch 
Säkskyddsch 

 

G 2  Beslut om åtgärder vid akuta hot och säkerhetsrisker 
mot kommunala anläggningar 

 
Kd 

Säkch 
Säkskyddsch 

 

G 3  Beslut om säkerhetsprövning av personal i 
säkerhetsklassad befattning (enl. särskilt beslut i 
kommunstyrelsen) 

 
Kd 

Säkch 
Säkskyddsch 

 

G 4  Beslut om rekrytering, utbildning och övning av 
personal i kommunens freds- och krigsorganisation 
samt registrering och placering av sådan personal 

 
Kd 

Säkch 
Säkskyddsch 

 

G 5  Beslut i ärenden om förmåner, ledighet och fritid 
samt 
disciplinansvar för totalförsvarspliktiga som fullgör 
civilplikt 

 
Kd 

Säkch 
Säkskyddsch 

 

G 6  Samverkansöverenskommelser med myndigheter 
och organisationer i totalförsvarsärenden 

 Kd 
Säkskyddsch  

  



40 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning - KFN 21/0167-1 Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning : Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegationsordning 

 
 

Sid 25 av 25 
 

G 7  
Yttranden vid antagande av hemvärnsmän 

 Kd 
Säkch 

Säkskyddsch 
 

G 8  Yttranden vid ansökan om tillstånd för allmän 
kameraövervakning  

 Kd 
Säkch 

Säkskyddsch 
 

G 9  Beslut om säkerhetsprövning av personal i 
säkerhetsklassad befattning 

 Kd 
Säkch 

Säkskyddsch 
 

G 10  Begäran om handräckning hos Kronofogden 
avseende borttagande av egendom på kommunägd 
fastighet 

 Kso 
Kd 

Säkch 
 

G 11  Beslut i arbete med risk och sårbarhetsanalys samt 
plan eller annat arbete enligt lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 

 

Tu  

G 12  Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på 
offentlig plats 
 

 
Kd X 

 

  H. Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

H 1  
Fatta beslut på arkivmyndighetens vägnar som inte 
är principiella eller av större vikt 

Arkivlag 

Riktlinjer för 
arkiv 

Ark  

 

--- 
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PROTOKOLLSUTDRAG 22 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-03-17 

 

 

§ 31 Revidering av delegationsordning 
 Dnr KS 20/0020 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen. 

2. Kommundirektören få i uppdrag att verka för att samtliga nämnders 

delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur som 

nu fastställs i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

I kommunallagen ges möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 

beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat motiverat med 

att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många och långa 

nämndsammanträden. Genom delegering skapas ett effektivt klimat för 

verksamheterna att göra sitt arbete. Delegationsordningen behöver regelbundet 

revideras allteftersom nya behov uppstår.  

De revideringar som föreslås är på två områden av större slag; avsnittet om 

upphandling och införande av ett nytt avsnitt H – Kommunstyrelsen som 

arkivmyndighet.  

Bakgrunden till den omfattande revideringen av avsnittet om upphandling är att 
det nu i kommunen finns en upphandlingsenhet med en ny upphandlingschef 

och att förutsättningar därmed finns för att arbeta med upphandlingar på ett 
mer effektivt sätt. Ett annat syfte med revideringen är att samordna hela 
kommunens upphandlingsprocess så att den ser likadan ut i samtliga nämnder.  

Idag saknas delegation i frågor som rör kommunstyrelsen som arkivmyndighet. 

Samtliga beslut måste på detta område därmed tas i kommunstyrelsen vilket 

inte bidrar till ett effektivt arbetssätt. Därmed bör även beslut som ska fattas av 

arkivmyndigheten delegeras. 

I övrigt är de föreslagna revideringarna av mindre slag och avser främst 

ändringar i text för att förtydliga innehållet och betydelsen. Vidare har även 

vissa beslut gjorts möjliga att vidaredelegera. 

En ytterligare målsättning är att samtliga nämnders delegationsordningar blir 
mer enhetliga genom att de följer samma struktur. Med anledning av detta 

föreslås kommundirektören få i uppdrag att verka för att samtliga nämnders 
delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur nu fastställs 
i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 
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PROTOKOLLSUTDRAG 23 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-03-17 

 

 

 Nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad den 29 

januari 2020 (KS 20/0020, UBKFS 2020:01) 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen. 

2. Kommundirektören få i uppdrag att verka för att samtliga nämnders 

delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur som 

nu fastställs i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Juridikfunktionen för publicering av reviderad delegationsordning 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anna Stegius 

Föreningskonsulent 

Kontaktcenter 

   

anna.stegius@upplands-bro.se 

2021-08-19 KFN 21/0168  

Kultur- och fritidsnämnden 

 
 

 

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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Förstärkt grundbidrag 2021 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar förstärkt grundbidrag för 2021 med halva 

summan till Kungsängens sportklubb; 40 000 kr då de ej under 2020 uppnått 
gränsvärdet för antalet aktiva medlemmar samt antalet aktivitetstillfällen på 
grund av Coronapandemin.  

Sammanfattning 

Enligt kommunens regler för bidrag till föreningar utbetalas förstärkt 

grundbidrag till föreningar som närmast föregående verksamhetsår redovisat 

minst 300 aktiva medlemmar i åldern 3–20 år samt redovisat minst 1500 

aktivitetstillfällen.   

Handbollen har tillsammans med de andra inomhusidrotterna drabbats hårt 

under Coronapandemin. Handbollsförbundet har haft hårdare regler än andra 

förbund under pandemin. 

Kungsängens Sportklubb har trots Corona pandemin, aktivt verkat för att 

aktivera barn och ungdomar. Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att 

Kungsängens sportklubb beviljas förstärkt grundbidrag för 2021 med halva 

summan, 40 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2021. 

 Bidrag till Kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro kommun, 

regler antagna av Kommunfullmäktige 2011.  

Ärendet 

Kungsängens sportklubb  har lämnat in en ansökan om förstärkt grundbidrag 

för 2021. 

Enligt kommunens regler för bidrag till föreningar utbetalas förstärkt 

grundbidrag till föreningar som närmast föregående verksamhetsår redovisat 

minst 300 aktiva medlemmar i åldern 3–20 år samt redovisat minst 1500 

aktivitetstillfällen.   
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-08-19 KFN 21/0168 

 
 

Bidragsbeloppets storlek (z) fastställs årligen av Kultur- och fritidsnämnden. 

Den 23 mars 2021 fastställde Kultur- och fritidsnämnden det förstärkta 

grundbidraget till 80 tkr för 2021. 

I nedanstående förteckning framgår hur antalet aktivitetstillfällen samt antalet 

aktiva medlemmar i åldern 3–20 år såg ut 2020 för Kungsängens sportklubb. 

Det saknas 45 medlemmar samt 188 stycken aktivitetstillfällen för att uppnå 

det bestämda antalet för att få det förstärkta grundbidraget.    

  

År Aktiva 3–20 år Aktiviteter 

2020 255 1312 

Handbollen har tillsammans med de andra inomhusidrotterna drabbats hårt 

under Coronapandemin. Handbollsförbundet har haft hårdare regler än andra 

förbund under pandemin. Förbundet har bland annat förbjudit utomhusträning 

vilket har lett till att att handbollens träningstillfällen minimerats under 2020 

samt minskning av antal medlemmar under 2020. 

Kultur- och fritidskontorets bedömning 

Kungsängens sportklubb har trots coronapandemin fortsatt att aktivt verka 

för att aktivera barn och ungdomar. Det är av stor vikt att föreningar med 

engagemang för barn och unga stöttas för att de även efter pandemin ska kunna 

komma i gång med träning och tävlingar och den gemenskap som aktiviteterna 

medför för barn, unga och deras närstående.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att Kungsängens sportklubb beviljas 

förstärkt grundbidrag för 2021 med halva summan, 40 000 kronor. 

Barnperspektiv 
Ekonomiska medel och lokaler för att bedriva en meningsfull fritidsverksamhet 
är en viktig förutsättning för föreningarna att bedriva bra barn och 

ungdomsverksamhet. Ur ett folkhälsoperspektiv är föreningslivets 
verksamheter helt avgörande för hur många barn och unga som idrottar på sin 

fritid. Det skapar vuxna med goda vanor att motionera.   

   
Föreningslivets verksamheter är dessutom viktiga för att samhället ska uppnå 

barns rättigheter enligt artikel 31 i FN:s barnkonvention om barns rätt till vila 
och fritid.  

      

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och 

rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det 

kulturella och konstnärliga livet.   
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2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo 

delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra 

tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 

konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.     

Genom att bidra till ett rikt föreningsliv främjas barns skyddsfaktorer. 

Aktiverade och engagerade barn har lättare att välja en sund livstid och fysisk 

aktivitet främjar inlärning i skolan. Föreningslivet skapar även en känsla av 

sammanhang vilket är en mycket viktig skyddsfaktor i barns vuxenblivande.    
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Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 
    

Kultur och Fritidschef   
   

   

    

  

 

Beslut sänds till 

 Kungsängens sportklubb; kansli@ksk.se 
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1 Allmänna bestämmelser 
Föreningar, sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former 
bedriver verksamhet för kommunens invånare, med på prioritet barn och 
ungdom och som uppfyller nedanstående villkor, kan erhålla kommunala 
bidrag.  

För att erhålla kommunala bidrag ska man aktivt verka för de metoder som 
finns beskrivna i ”Strategi för det drogförebyggande arbetet bland barn och 
ungdom i Upplands-Bro Kommun.” 

Bidragen delas in i Normbidrag, Kulturverksamhetsbidrag och Övriga bidrag.  

Gemensamt för alla bidragsformer är: 

Utbetalning 

• Utbetalning av beviljade bidrag sker endast till förenings/sökandens 
postgiro, bankgiro eller bankkonto. 

• Upplands-Bro Kommuns eventuella fordran på föreningen regleras 
innan beviljat bidrag utbetalas. 

Kontroll 

• Förening som erhåller kommunala bidrag är skyldig att medge 
kommunen och deras revisorer rätt att ta del av föreningens 
räkenskaper, protokoll, och övriga handlingar. Föreningens bokföring 
skall vara så upplagd att de kommunala bidragens storlek klart framgår 
samt beträffande medlemsavgifter att såväl antalet betalande 
medlemmar som avgiftsstorlek kan avläsas.  

• Tolkning av gällande bidragsbestämmelser sker av kultur- och 
fritidsnämnden.  
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• Missbruk av erhållna bidrag och medvetet inlämnande av felaktiga eller 
osanna uppgifter kan leda till återbetalning av erhållna bidrag. Förening 
som missbrukat erhållna bidrag eller medvetet inlämnat osanna 
uppgifter får ej tillgång till kommunala lokaler eller annat 
föreningsstöd. 

2 Normbidrag 
Föreningar som uppfyller nedanstående villkor kan erhålla normbidrag. 

• Föreningen skall vara ansluten till riks- eller distriktsorganisation som 
är berättigad till statsbidrag. Föreningen skall i demokratisk ordning 
valt styrelse och antagit stadgar med fastställd målsättning. 

• Föreningen skall ha sin huvudsakliga verksamhet i Upplands-Bro och 
ha en majoritet av medlemmarna boende i Upplands-Bro. 

• Föreningen skall ha minst 10 bidragsberättigade medlemmar boende i 
kommunen. 

• Föreningen skall ha minst 10 bidragsberättigade sammankomster/år. 

• Föreningen skall kunna erbjuda alla som vill och bor i kommunen 
medlemskap. 

• Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet för i huvudsak barn 
och ungdom eller bedriva en för kommunen betydande barn- och 
ungdomsverksamhet. 

• Med förening avses beträffande handikapporganisationer även krets av 
länsförening som har kommunen inom sitt verksamhetsområde. 

• Föreningar och organisationer som ej uppfyller ovanstående villkor 
kan, efter särskild prövning i kultur- och fritidsnämnden registreras och 
erhålla bidrag eller stöd i andra former. 
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Bidragsberättigad medlem 

• 3-20 år 

• Ha möjlighet att delta i föreningens möten och påverka beslut rörande 
målsättning och verksamhet 

• För handikappföreningar gäller ingen övre åldersgräns. 

• Medlem som inte har erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift för två 
på varandra följande år kan ej räknas som medlem. 

Ansökan 
• Ansökan skall alltid inges av föreningens styrelse och vara 

undertecknad av behörig firmatecknare. 

• Ansökan som inkommit efter ansökningstidens utgång ger inte rätt till 
bidrag om inte synnerliga skäl föreligger. 

• Senast den 31 mars, i samband med grundbidragsansökan, skall 
föreningen inkomma med verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse. 

Normbidrag utgår som: 

• Startbidrag. 

• Grundbidrag. 

• Förstärkt grundbidrag 

• Aktivitetsbidrag. 

• Ledarutbildningsbidrag. 

• Särskilt stöd 
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2.1 Startbidrag 

2.1.1 Ändamål 
Startbidraget är avsett att stimulera och underlätta nya föreningars bildande 
inom kommunen i enlighet med de allmänna bestämmelserna. 

2.1.2 Utformning 
Startbidrag utgår med 2.000 kronor. 

2.1.3 Villkor 
Ansökan om startbidrag ska inges inom tre månader efter bildande av ny 
förening. Bidrag utbetalas när föreningen haft minst tre månaders 
dokumenterad verksamhet.  

Bidragsberättigad medlem ska vara i åldern 3-20 år, för handikappförening 
gäller dock ingen övre åldersgräns. 

2.1.4 Ansökan 
Ansökan sker under hela året på särskild blankett. Med startbidragsansökan ska 
bifogas: 

• Protokollshandlingar från konstituerande möte. 

• Stadgar. 

• Medlemsförteckning eller revisionsstyrkt intyg om antal medlemmar 

• enligt de allmänna bestämmelserna. 

• Bevis på anslutning till riksorganisation. 

• Uppgift om föreningens postgiro- eller bankgironummer. 

• Uppgift om organisationsnummer. 
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2.2 Grundbidrag 

2.2.1 Ändamål 
Grundbidraget är avsett att täcka utgifter för allmän föreningsverksamhet, 
administration, telefon, porto m m som kan inordnas under begreppet allmänna 
kostnader för verksamhetens bedrivande. 

2.2.2 Utformning 
Grundbidraget utgår med x kronor per bidragsberättigad medlem och år. 

2.2.3 Villkor 
Bidrag till handikappförening utgår med x kronor per medlem som bor i 
Upplands-Bro kommun och utan övre åldersgräns.  

Bidragsbeloppets storlek (x) fastställes årligen av kultur- och fritidsnämnden. 

2.2.4 Ansökan 
Ansökan sker på särskild blankett senast den 31 mars. Med ansökan skall 
bifogas verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse. 

2.3 Förstärkt grundbidrag 

2.3.1 Ändamål 
Det förstärkta grundbidraget är avsett att ge de stora föreningarna ett extra stöd, 
för att ge kontinuitet och demokrati i verksamheten, samt till ledarutbildning. 

2.3.2 Utformning 
Bidraget utgår efter kultur- och fritidsnämndens prövning för ett år i taget. 

Det förstärkta grundbidraget utgår med z kronor per år. Bidragsbeloppets 
storlek (z) fastställs årligen av Kultur- och fritidsnämnden. 
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2.3.3 Villkor 
Bidrag utgår till förening som närmast föregående verksamhetsår redovisat 
minst 300 aktiva medlemmar i åldern 3-20 år samt redovisat minst 1500 
bidragsberättigade sammankomster. (Aktiva = deltagit i aktivitet som berättigar 
till aktivitetsbidrag.) 

2.4 Aktivitetsbidrag 

2.4.1 Ändamål 
Aktivitetsbidraget är avsett att stimulera föreningens verksamhet genom direkt 
bidrag till genomförda sammankomster. 

2.4.2 Utformning 
a) Bidrag utgår med y kronor till sammankomst som har deltagare i åldern 

3 - 20 år och som i övrigt fyller villkoren för statligt aktivitetsbidrag. 

b) Bidrag till handikappföreningar utgår utan övre åldersgräns med y 
kronor. 

c) Bidrag utgår med 2 ggr y kronor till sammankomst som varar minst 4 
timmar sammanhängande. 

d) Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster, vilka får bidrag i annan 
ordning. 

2.4.3 Villkor 
Med bidragsberättigad aktivitet menas enligt villkoren för statsbidrag en 
sammankomst 

• med minst fem deltagare i åldern 3 - 20 år. Ledare i bidragsberättigad 
ålder får räknas som deltagare - denne skall dock minst fylla 13 år det 
kalenderår aktiviteten pågår 

• som varar minst 60 minuter. 
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Sammankomsten måste innehålla en gemensam samling med någon form av 
instruktion. Verksamheten kan därför ske individuellt eller i grupper. En 
gemensam avslutning skall göras. 

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande 
gruppledare skall vara närvarande under sammankomsten och får inte ur 
bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. 

Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och 
aktivitetens längd.  

En grupp får inte från redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för 
erhållande av aktivitetsbidrag.  

Bidragsbeloppets storlek (y) fastställes årligen av Kultur- och fritidsnämnden. 

2.4.4 Ansökan 
Ansökan sker senast den 15 augusti (för vårterminen 1/1-30/6) och senast 15 
februari (för höstterminen 1/7-31/12). 

2.5 Ledarutbildningsbidrag 

2.5.1 Ändamål 
Ledarutbildningsbidraget är avsett att stimulera föreningarnas grund- och 
vidareutbildning av ledare. Bidraget är avsett att så långt som möjligt täcka 
kostnader för 

• utbildning av ungdomsledare som deltar i en av distrikts- eller 
riksorganisation anordnad utbildning. 

• egen ungdomsledarutbildning anordnad via lokala kurser. 
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2.5.2 Utformning 
Bidrag utgår till 

a) lokala, regionala och centrala kurser. Kursdeltagarna skall ha fyllt 14 
år. Maximal bidragsberättigad kurslängd är sju dagar. 

b) intern ledarutbildning i föreningen, där kursprogrammet i förväg 
godkänts av kultur- och fritidskontoret. 

c) kurskostnader med 100% enligt skala (se nedan) baserat på föregående 
års redovisade aktivitetstillfällen. 

d) kurskostnader = kursavgift. 

2.5.3 Villkor 
Tilldelat ledarutbildningsbidrag beräknas årligen beroende på föregående års 
aktivitetstillfällen enligt nedanstående skala, vilken ses över den 31 mars varje 
år. 

Aktivitetstillfällen föregående år  

-99 4 000 kr 

100-299 6 000 kr 

300-499 8 000 kr 

500-899 10 000 kr 

900-1199 12 000 kr 

1200- 16 000 kr 

Utbetalning sker sedan med full kostnadstäckning för varje kurs så länge den 
tilldelade bidragssumman räcker. 
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2.5.4 Ansökan 
Ansökan om ledarutbildningsbidrag sker på särskild blankett till Kultur- och 
fritidsnämnden senast en månad efter genomgången kurs. Till ansökan skall 
bifogas kursintyg, kostnadsredovisning och i förekommande fall kursprogram. 

2.6 Särskilt stöd 

2.6.1 Ändamål 
Utöver normbidragen kan samtliga föreningar, som har sin huvudsakliga 
verksamhet i kommunen, söka bidrag till särskilda ändamål. I detta 
sammanhang avses lägerbidrag, lokalutrustning samt bidrag till verksamhet 
vars behov ej kan täckas av övriga bidragsformer. 

2.6.2 Utformning 
Inkomna bidragsansökningar behandlas under november månad. 
Ansökningarna vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur- och 
fritidsnämnden avsatta medel för Särskilt stöd. 

2.6.3 Villkor 
Bidrag utgår för verksamheter eller inköp som genomförts under den närmast 
föregående 12-månadersperioden (1 november-31 oktober). I speciella fall kan 
bidrag ges till planerade verksamheter och inköp. I de fall bidragssökande 
förening/organisation inte är direkt kvalificerad i enlighet med de allmänna 
bestämmelserna skall verifikation på att föreningen uppfyller kraven på 
elementär föreningsstatus (dvs demokratiskt uppbyggd förening med vald 
styrelse och antagna stadgar) bifogas ansökan. 

2.6.4 Ansökan 
Ansökan sker på särskild blankett vilken skall vara inlämnad senast den 1 
november. Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, 
samt en kostnadsredovisning av aktuellt bidragsprojekt. 
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3 Kulturverksamhetsbidrag 
3.1 Projektbidrag 

3.1.1 Ändamål 
Projekt med följande inriktning: 

• Tillvaratagande eller förmedling av kulturarvet. 

• Skapande verksamhet eller arrangemang inom områdena musik, teater, 
dans, film, foto, konst, litteratur eller liknande. 

Bidraget avser tidsbegränsade projekt och arrangemang. Syftet är att ta vara på 
aktiviteter som ligger utanför det traditionella föreningslivet och på ett 
obyråkratiskt sätt stödja dessa. 

3.1.2 Utformning 
Inkomna bidragsansökningar behandlas löpande under året. Ansökningarna 
vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur- och fritidsnämnden 
avsatta medel för projektbidrag. 

3.1.3 Villkor 
Bidrag utgår till planerade verksamheter.  

Bidrag kan utgå till alla sorters föreningar/organisationer med verksamhet i 
Upplands-Bro.  

I de fall då bidragssökande inte har full föreningsstatus och därmed inte är 
direkt kvalificerad i enlighet med de allmänna bestämmelserna kan stöd ändå 
utgå genom samverkan med annan kommunal verksamhet. 

3.1.4 Ansökan 
Ansökan sker löpande under året på särskild blankett vilken skall vara 
inlämnad i god tid innan projektet startar. 
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Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en 
kostnadskalkyl. Kalkylen skall redovisa såväl beräknade utgifter som intäkter. 
Dessutom skall föreningens/sammanslutningens möjligheter till egen - eller 
annan extern - finansiering redovisas.  

Genomfört program/projekt skall alltid redovisas på blankett för redovisning. 
Medel som inte nyttjas till det ändamål som angivits i ansökan skall återbetalas 
till kultur- och fritidsnämnden en månad efter avslutat projekt. 

3.2 Verksamhetsbidrag 

3.2.1 Ändamål 
Årligt verksamhetsbidrag kan beviljas kulturorganisationer som bedriver en 
etablerad och kontinuerlig kulturverksamhet inom Upplands-Bro kommun. 

3.2.2 Utformning 
Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande organisationen, föregående 
års verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning samt verksamhetsplan 
och budget för den period ansökan avses. 

3.2.3 Villkor 
Bidrag beviljas för ett kalenderår i taget. 

3.2.4 Ansökan 
Ansökan görs på särskild blankett. Blanketten sänds in senast 1 november året 
före det kalenderår ansökan avser. Beslut tas i december. Bidrag utbetalas i 
förskott om inget annat överenskommits. 

3.3 Driftbidrag 

3.3.1 Ändamål 
Bidrag för godkänd drift kan sökas av föreningar verksamma i Upplands-Bro. 
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3.3.2 Utformning 
Inkomna bidragsansökningar behandlas av Kultur- och fritidskontoret. 

3.3.3 Ansökan 
Ansökan lämnas in snarast efter årsmöte och redovisar driftkostnader för 
föregående år. 

3.4 En snabb slant 

3.4.1 Ändamål 
Ett ungdomsstipendium med syfte att öka ungdomars delaktighet i 
samhällslivet. 

3.4.2 Utformning 
Stipendiet, som söks i samråd med anställd inom kommunens 
verksamhetsområden, riktar sig till ungdomar 13–24 år och uppgår till högst 
6000 kronor. Projektet dokumenteras och redovisas efter genomförandet. 
Resultatet presenteras kortfattat på kommunens webbsida. 

3.4.3 Villkor 
För sökande yngre än18 år krävs målsmans samtycke. 

3.4.4 Ansökan 
Ansökan görs på särskild blankett. Stipendiet kan sökas löpande under året och 
utbetalas i förskott. Utförliga ansökningsinstruktioner i bilaga. 
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4 Övriga bidrag 
4.1 Lovbidrag 

4.1.1 Ändamål 
Lovbidrag för sportlov och höstlov kan samtliga föreningar och 
sammanslutningar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen söka 
bidrag. I detta sammanhang avser lovbidraget extra kostnader för exempelvis 
materiel och enklare förtäring. 

4.1.2 Utformning  
Inkomna bidragsansökningar behandlas i samband med loven. Ansökningarna 
vägs i förhållande till varandra och inom ramen för Kultur och Fritidsnämnden 
avsatta medel för lovbidrag. Bidrag kan erhållas med högst 5000 kr/lov. 

4.1.3 Villkor 
Bidraget skall rikta sig till verksamhet för lovlediga barn och ungdomar i 
Upplands-Bro kommun och ingå i lovfoldern. 

4.1.4 Ansökan 
Ansökan sker på särskild blankett vilken skall vara inlämnad i god tid före 
loven.  

Med ansökan bifogas särskild beskrivning av innehåll och syfte, samt en 
kostnadsredovisning av aktuell aktivitet. 

4.2 Bidrag till öppen sporthall 

4.2.1 Ändamål 
Bidrag för Öppen Sporthall kan samtliga föreningar, sammanslutningar och 
fritidsgårdar, som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen söka bidrag. I 
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detta sammanhang avser bidraget ett arvode för den ledare som håller i den 
öppna verksamheten. 

4.2.2 Utformning 
Inkomna bidragsansökningar behandlas i samband överenskommelse och 
bokning av lokal. 

4.2.3 Villkor 
Bidraget skall rikta sig till spontanaktiviteter för barn och ungdomar i 
Upplands-Bro kommun. Aktiviteterna skall ske kvälls- eller helgtid. 
Aktiviteterna skall vara öppna för alla och ej vara medlemsbundna. Förening 
kan ej söka andra föreningsbidrag för den verksamheten. 

4.3 Jämställdhets- och integrationsbidrag 

4.3.1 Ändamål 
Bidrag kan beviljas föreningar som aktivt arbetar för att öka jämställdheten i 
sin verksamhet, och som genomför integrationsbefrämjande åtgärder.  

Bidrag kan beviljas för insatser som görs med syfte att medvetet arbeta med 
fokus på flickors och pojkars möjligheter till fritids- och idrottsaktiviteter på 
lika villkor samt till föreningar som arbetar medvetet med att bryta utanförskap 
och öka integrationen mellan barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund. 

Exempel på jämställdhetsinsatser som kan få stöd är olika former av 
rekrytering, ledarutveckling och förändrad representation i styrelser och andra 
beslutande organ.  

Föreningar som genomför integrationsinsatser kan beviljas bidrag för 
aktiviteter som utvecklar goda relationer både mellan individer och mellan 
etniska grupper. Samverkan mellan organisationer prioriteras, liksom 
aktiviteter som ökar invandrares möjligheter att delta i den demokratiska 
processen. 
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4.3.2 Villkor 
Bidrag kan inte beviljas till:  

• ordinarie verksamhet 

• bidrag till enskilda personer 

• fasta anställningar 

• hyreskostnader för egna lokaler 

• investeringar/inventarier 

• studiecirkelverksamhet 

Föreningen skall bedriva ideell barn- och ungdoms-, invandrar- eller 
pensionärsverksamhet inom Upplands-Bro kommun. 

4.3.3 Ansökan 
Ansökan kan göras löpande under året. Bidrag kan endast ges en gång per 
förening och år. Ett projekt kan endast beviljas bidrag en gång. 

5 Viktiga datum 
31 mars Grundbidrag 

Förstärkt grundbidrag 

15 augusti Vårterminen - aktivitetsbidrag 

15 februari Höstterminen - aktivitetsbidrag 

1 november Särskilt stöd 

Löpande under året Resterande bidragsformer 
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Kultur- och fritidskontoret 

Rasmus.Sjodahl@upplands-bro.se 

2021-08-24 KFN 20/0170 

Kultur- och fritidsnämnden 

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 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

  

Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 
2001 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrandet för 

detaljplan Viby 19:3 som sitt eget och överlämnar det till 

Kommunstyrelsen. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 16 juni 2021 § 33, sänds förslag 

till detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, ut för granskning enligt regler för 

utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900).  

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till Brunna i 

Kungsängen. Området är en tidigare handelsplats med tillhörande 

ytparkeringar som omvandlas genom att i föreslagen detaljplan medge 

utveckling av bostäder. Planförslaget var ute på samråd under september – 

oktober 2020 och nu är förslaget uppe för granskning.  

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en 

blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. 

Bostäderna kombineras med en grundskola och förskola, samt med 

centrumfunktioner i form av en livsmedelsbutik bland annat.  

Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan. 

Kultur- och fritidsnämnden har under samrådet yttrat sig gällande förslaget till 

detaljplan. I samrådsredogörelsen har nämndens synpunkter kommenterats med 

”synpunkt noterats”. Kultur och fritidskontoret anser att nämndens yttrande 

från samrådet fortfarande är aktuellt. 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 

vår växande kommun.  Därför är det viktigt att det finns goda möjligheter att 

vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns tillgängliga lokaler, 

anläggningar, grönområden och träffpunkter för kultur- och fritidsaktiviteter. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 24

augusti 2021.
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 Samrådshandlingar, Detaljplan för Viby (Viby 19:3) Dnr KS 15/0583 

 Kultur- och fritidsnämndens remissvar - Detaljplan för Viby (Viby 

19:3) Nr 2001 den 25 september 2020. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 

oktober 2020. 

Ärendet 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 16 juni 2021 § 33, sänds förslag 

till detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, ut för granskning enligt regler för 

utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900).  

Granskning av förslaget pågår från och med onsdag den 30 juni 2021 till och 

med onsdag den 25 augusti 2021. Kultur- och fritidsnämnden har beviljats 

uppskov till den 1 oktober 2021för att lämna yttrande. 

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till Brunna i 

Kungsängen. Området är en tidigare handelsplats med tillhörande 

ytparkeringar som omvandlas genom att i föreslagen detaljplan medge 

utveckling av bostäder. Planförslaget var ute på samråd under september – 

oktober 2020 och nu är förslaget uppe för granskning.  

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en 

blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. 

Bostäderna kombineras med en grundskola och förskola, samt med 

centrumfunktioner i form av en livsmedelsbutik bland annat.  

Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan. 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Kulturmiljö 

Inom området finns inga registrerade fornlämningar och för övrigt bedöms 

området inte innehålla några större kulturmiljövärden.  

Livsmiljö och folkhälsa 

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 

vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att 

vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och 

träffpunkter för fritidsaktiviteter, både för kultur och idrott när nya områden 

planeras. I nära anslutning till Viby - som planeras för cirka 850 bostäder - 

behövs anläggningar för föreningslivet men även mindre anläggningar i 

närmiljön för spontanidrott. Dessutom finns behov av mötesplatser för 

kulturaktiviteter och andra fritidsaktiviteter. I nya bostadsområden ska det 

finnas ytor som lockar barn, unga och även vuxna att vistas utomhus vilket 

bidrar till ökad trivsel och livskvalité. Viktigt också att planeringen har 

könsperspektivet och jämlikhet i fokus. 
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Idrottshallen 

En skola för 600 elever med tillhörande idrottshall finns med i planförslaget. 

Idrottshallen bör vara multifunktionell och möjliggöra spel för de traditionella 

inomhusidrotterna med krav på spelmåtten 20 x 40 m. Utöver en aktivitetsyta 

på 20 x 40 m behövs serviceytor i form av omklädningsrum, förråd och enkel 

servering för att möta föreningslivets behov på kvällar och helger.  

Det finns i dag smarta modullösningar som är mycket kostnadseffektiva vilket 

skulle löna sig på längre sikt istället för att bygga en liten gymnastikhall trots 

planer för utbyggnad vid Kungsängens IP.  

Skolan 

Yteffektivitet och samnyttjande av skolans lokaler är viktigt och därför bör 

lokalerna vara orienterade och utformade så att de kan fungera som 

mötesplats/träffpunkt för kultur- och fritidsaktiviteter på kvällar och helger. 

Skolan är planerad som en F-9 skola. Det är viktigt med en generöst tilltagen 

utemiljö som tar tillvara befintlig naturmark. En utemiljö som stimulerar till 

fysisk aktivitet, kreativitet och lek och som även kan fungera som en 

mötesplats för boende i området på kvällar och helger.  

Därför är det av stor vikt att vid anläggande av utemiljöerna ta hänsyn till att 

skapa trygga platser utan att för den skull göra avkall på möjligheten att ha god 

uppsikt både dag som kväll. 

Grönområden 

I Brunna finns idag få idrotts- och aktivitetsytor och det är brist på anlagda 

grönytor med hög rekreativ kvalitet. Det är därför extra viktigt att ta till vara på 

befintlig vegetation i södra delen av planområdet som kvalitetshöjare vid skol 

och förskolegårdarna.  

Cykel och gångstråk   

På relativt kort avstånd till planområdet finns Kungsängens IP, Gröna dalen, 

badplatser och större friluftsområden. Dessa platser kommer att vara 

målpunkter för de boende i Viby och det är därför viktigt att stärka 

kopplingarna till platserna och utveckla befintliga cykel- och gångstråk till 

säkra och trygga. 

Barnperspektiv 

Tillgängligheten till natur- och kulturvärden samt friluftsliv bidrar till en god 

uppväxtmiljö för barnen. På grund av områdets placering mellan stora vägar 

och verksamhetsområden så försvåras tillgängligheten till omkringliggande 

natur- och kulturområden.  Därför är det av särskild vikt med säker 

trafikplanering. Det är också av stor vikt att det i närområdet finns möjlighet 

för barn att röra sig spontant i miljöer som känns inbjudande och inkluderande 

för ökad trygghet och folkhälsa.   
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Kultur- och fritidskontoret 

  

Kultur- och fritidskontoret  

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

 

Bilagor 

1. Samrådshandlingar, Detaljplan för Viby (Viby 19:3) DNR 15/0583 

2. Remissvar - Detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 KFN 20/0170 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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From: Lisette Calleberg 
Sent: den 29 juni 2021 14:45 
Subject: Underrättelse om granskning av detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, 

Kungsängen, Upplands-Bro kommun 
Attachments: Underrättelse om granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001.pdf; 

Informationsbroschyr granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001.pdf 
 
Hej, 
 
Till berörda remissinstanser och de som yttrat sig under samrådstiden 
 
Granskning av förslag till detaljplan för  
Viby (Viby 19:3) 
Nr 2001 
Kungsängen 
Upplands-Bro kommun 
Vår beteckning KS 15/0583 
 
Ta del av bifogad information. 
 
Granskning av förslaget pågår från och med onsdag den 30 juni 2021 till och med onsdag den 25 
augusti 2021.   
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum. 
Handlingarna finns också på kommunens webbplats: www.upplands-bro.se/dpviby 
 
Informationsmöte i form av öppet hus kommer att hållas torsdag den 19 augusti 2021, kl 16:00-
16.45, 17:00-17:45 respektive 18:00-18:45, i Coops före detta lokaler i Brunna, Energivägen 2, 
Kungsängen. Föranmälan krävs och görs via kommunens webbplats www.upplands-
bro.se/oppethusviby. 
 
Synpunkter på förslaget ska senast onsdag den 25 augusti 2021 skriftligen framföras till: Upplands-
Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-
bro.se 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Lisette Calleberg 
Planarkitekt 

 
Planavdelningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun,  
Furuhällsplan 1, 
196 81 Kungsängen 
  
010-722 86 13 
lisette.calleberg@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 
 

 Datum Vår beteckning 
 2021-06-30  KS 15/0583  

 
  Till berörda remissinstanser och 

sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt de 
som yttrat sig under 
samrådstiden 

 

      
       Utställningslokaler: 

 
Handlingar: 

- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen  
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro 
Materialet finns även på kommunens webbplats  
www.upplands-bro.se/dpviby  

- Följebrev (denna handling) 
- Informationsbroschyr 
- Granskningsbeslut SBU den 16 juni 2021 § 33 
- Förslag till detaljplan – plankarta 
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning 
- Illustrationsplan 
- Viby kvalitetsbok  
- Samrådsredogörelse  
- Fastighetsförteckning  
(kan beställas från kommunen) 
- Remisslista  
 

 

Förslag till detaljplan för 
Viby (Viby 19:3)  
Kungsängen    Nr 2001  
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 16 juni 2021 § 33, sänds förslag till 
detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, ut för granskning enligt regler för utökat 
förfarande, plan- och bygglagen (2010:900). 

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till Brunna i Kungsängen. 
Området är en tidigare handelsplats med tillhörande ytparkeringar som omvandlas 
genom att i föreslagen detaljplan medge utveckling av bostäder. Planförslaget var ute 
på samråd under september – oktober 2020 och nu är förslaget uppe för granskning.  

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad 
stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. Bostäderna 
kombineras med en grundskola och förskola, samt med centrumfunktioner i form av 
en livsmedelsbutik bland annat.  

Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan.  

Granskningstiden pågår från onsdag den 30 juni 2021 till och med onsdag den 25 
augusti 2021. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i 
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats 
http://www.upplands-bro.se/dpviby. Granskningshandlingar på papper kan beställas 
från kommunen. Ett informationsmöte kommer att hållas den 19 augusti 2021, för mer 
information se hemsidan enligt ovan. 

Synpunkter på förslaget ska senast onsdag den 25 augusti 2021 skriftligen 
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller 
via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 15/0583, 
namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning. Den som inte senast under 
granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att 
överklaga beslut att anta planen. Inkomna synpunkter kommer att besvaras i ett 
granskningsutlåtande under nästa skede i planprocessen. 

Frågor i ärendet besvaras av Planavdelningen och Mark- och 
exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00. 

Samhällsbyggnadskontoret 
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 2 (2) 
UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 
 

 
 

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  

Planavdelningen 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.  

Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har 
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. 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, t.ex. 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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Granskning av detaljplan för Viby 19:3 i Brunna

En detaljplan är det juridiska dokument som
reglerar hur mark och vattenområden får
användas. Hur en detaljplan tas fram regleras i
plan- och bygglagen. Innan detaljplanen antas
ska den samrådas och granskas av de som berörs
av planen.

E er granskningen sammanställs de
synpunkter och förslag som inkommit
under granskningstiden. Dessa besvaras i ett
granskningsutlåtande som görs tillgänglig i
samband med detaljplanens antagande. De
synpunkter som eventuellt medför revideringar
inarbetas i planförslaget. E er granskningen
överlämnas förslaget till Kommunfullmäktige för
beslut om antagande. När planen är antagen kan
de som yttrat sig senast under granskningsskedet
och inte blivit tillgodosedda, överklaga beslutet.
Om ingen överklagar inom tre veckor vinner
planen laga kra .

Hur lämnar jag synpunkter?

Detaljplaneförslaget består av era handlingar:
- Följebrev granskning
- Beslut om granskning
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Illustrationsplan
- Viby kvalitetsbok
- Samrådsredogörelse
- Remisslista
- Samt ett antal utredningar

Granskningshandlingar nns utställda i
kommunhuset i Kungängen och i Brohuset i Bro
centrum. Kopior i papper kan beställas från kom-
munen. Handlingarna nns också på kommunens
webbplats: www.upplands-bro.se/dpviby

Granskning pågår från onsdag den 30 juni
2021 till onsdag den 25 augusti 2021. Skriftliga
synpunkter ska lämnas till kommunen
senast onsdag den 25 augusti 2021.

Skicka dina synpunkter till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller
Upplands-Bro kommun,
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen.
Glöm inte att ange diarienummer KS 15/0583

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen
senast under granskningstiden kan förlora
rätten att överklaga beslut att anta planen. Se
processpilarna nedan.

Varmt välkommen till Öppet hus torsdag den
19 augusti 2021, kl. 16:00-16:45, 17:00-17:45,
respektikve 18:00-18:45 på f.d. Coop i Brunna,
med ingång genom den gamla huvudentrén.
Adress: Energivägen 2, 196 37 Kungsängen.

För anmälan krävs och görs via kommunens
webbplats www.upplands-bro.se/oppethusviby,
alternativt via telefon till kommunens växel.
Under Öppet hus nns tillfälle att ställa frågor
och ge förslag till företrädare från kommunen
samt fastighetsägaren.

Läs alla handlingar!

Bakgrund

Har du frågor?
Kontakta kommunen:
kommun@upplands-bro.se

08-581 690 00

Ansvarig planarkitekt:
Lisette Calleberg
Projektledare exploatering:
Joakim Olsson Syväluoma Lämna dina synpunkter senast onsdag den 25 augusti 2021!

Vad är en detaljplan?

Vad menas med granskning?
Första gången som ett planförslag visas upp
för allmänheten kallas  samråd, då ges de som
berörs samt remissinstanser möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet
justeras och kompletteras planförslaget vid
behov utifrån synpunkter och nya kunskaper.
Innan det bearbetade förslaget kan antas ska
det visas upp en andra gång i vad som kallas
en  granskning. Under granskningsstiden nns

handlingar återigen tillgängliga för allmänheten
och synpunkter på förslaget ska lämnas till
kommunen senast granskningens sista dag.

Vad händer sen?

Syfte och huvuddrag

Ändringar efter samråd

www.upplands-bro.se/dpvibywww.upplands-bro.se/dpviby

KS 15/0583

Planförslaget var på samråd hösten 2020. Nu har förslaget bearbetats och är utsänt på granskning under peri-
oden 30 juni-25 augusti 2021. Det ca 14 hektar stora planområdet är beläget centralt i Brunna och avgränsas
av Granhammarsvägen i öster, E ektvägen i söder, Energivägen i väster och ett verksamhetsområde i norr.
Området nyttjades fram till 2017 av bland annat COOP. Fastigheten förvärvades av Genova Property Group
år 2014. 2015 gav Kommunstyrelsen Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om ny detaljplan för fastighe-
ten, enligt reglerna för utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad stadsdel med
cirka 850 bostäder, i en för platsen lämplig blandning av enbostadshus och lägenheter i erbostadshus.
Bostäderna kombineras med en grundskola för 600 elever och tillhörande idrottshall, samt en förskola.
En central och samlande funktion i området utgörs av en livsmedelsbutik och lokaler för andra
centrumfunktioner. På så sätt kan den lokala service och mötesplats som tidigare fanns på platsen återskapas
för Brunnaborna.

Efter samrådet har underliggande utredningar fördjupats, bl.a. avseende tra k och buller.
Bebyggelseförslaget har utvecklas och blivit mer varierat, bland annat har den högre bebyggelsen i söder
sänkts och er radhus har tillkommit, förskolan förläggs i egen byggnad och den norra parken har yttats
för bättre åtkomst och lättare skötsel. Samtliga ändringar beskrivs i samrådsredogörelsen

Flygfoto med planområdet markerat med rött i relation till
Brunna och Kunsgängen

Volymskiss över planområdets, sett från sydost. Bild: ArkitemaIllustrationsplan. Bild: Arkitema
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42 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001

 1 (2) 
UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 
 

 Datum Vår beteckning 
 2021-06-30  KS 15/0583  

 
  Till berörda remissinstanser och 

sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt de 
som yttrat sig under 
samrådstiden 

 

      
       Utställningslokaler: 

 
Handlingar: 

- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen  
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro 
Materialet finns även på kommunens webbplats  
www.upplands-bro.se/dpviby  

- Följebrev (denna handling) 
- Informationsbroschyr 
- Granskningsbeslut SBU den 16 juni 2021 § 33 
- Förslag till detaljplan – plankarta 
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning 
- Illustrationsplan 
- Viby kvalitetsbok  
- Samrådsredogörelse  
- Fastighetsförteckning  
(kan beställas från kommunen) 
- Remisslista  
 

 

Förslag till detaljplan för 
Viby (Viby 19:3)  
Kungsängen    Nr 2001  
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 16 juni 2021 § 33, sänds förslag till 
detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, ut för granskning enligt regler för utökat 
förfarande, plan- och bygglagen (2010:900). 

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till Brunna i Kungsängen. 
Området är en tidigare handelsplats med tillhörande ytparkeringar som omvandlas 
genom att i föreslagen detaljplan medge utveckling av bostäder. Planförslaget var ute 
på samråd under september – oktober 2020 och nu är förslaget uppe för granskning.  

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad 
stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. Bostäderna 
kombineras med en grundskola och förskola, samt med centrumfunktioner i form av 
en livsmedelsbutik bland annat.  

Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan.  

Granskningstiden pågår från onsdag den 30 juni 2021 till och med onsdag den 25 
augusti 2021. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i 
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats 
http://www.upplands-bro.se/dpviby. Granskningshandlingar på papper kan beställas 
från kommunen. Ett informationsmöte kommer att hållas den 19 augusti 2021, för mer 
information se hemsidan enligt ovan. 

Synpunkter på förslaget ska senast onsdag den 25 augusti 2021 skriftligen 
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller 
via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 15/0583, 
namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning. Den som inte senast under 
granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att 
överklaga beslut att anta planen. Inkomna synpunkter kommer att besvaras i ett 
granskningsutlåtande under nästa skede i planprocessen. 

Frågor i ärendet besvaras av Planavdelningen och Mark- och 
exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00. 

Samhällsbyggnadskontoret 
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 2 (2) 
UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 
 

 
 

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  

Planavdelningen 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.  

Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har 
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. 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, t.ex. 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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Granskning av detaljplan för Viby 19:3 i Brunna

En detaljplan är det juridiska dokument som 
reglerar hur mark och vattenområden får 
användas. Hur en detaljplan tas fram regleras i 
plan- och bygglagen. Innan detaljplanen antas 
ska den samrådas och granskas av de som berörs 
av planen.

Efter granskningen sammanställs de 
synpunkter och förslag som inkommit 
under granskningstiden. Dessa besvaras i ett 
granskningsutlåtande som görs tillgänglig  i 
samband med detaljplanens antagande. De 
synpunkter som eventuellt medför revideringar 
inarbetas i planförslaget. Efter granskningen 
överlämnas förslaget till Kommunfullmäktige för 
beslut om antagande. När planen är antagen kan 
de som yttrat sig senast under granskningsskedet 
och inte blivit tillgodosedda, överklaga beslutet. 
Om ingen överklagar inom tre veckor vinner 
planen laga kraft. 

Hur lämnar jag synpunkter?

Detaljplaneförslaget består av flera handlingar:
- Följebrev granskning
- Beslut om granskning
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Illustrationsplan
- Viby kvalitetsbok
- Samrådsredogörelse
- Remisslista
- Samt ett antal utredningar

Granskningshandlingar finns utställda i 
kommunhuset i Kungängen och i Brohuset i Bro 
centrum. Kopior i papper kan beställas från kom-
munen. Handlingarna finns också på kommunens 
webbplats: www.upplands-bro.se/dpviby

Granskning pågår från onsdag den 30 juni 
2021 till onsdag den 25 augusti 2021. Skriftliga 
synpunkter ska lämnas till kommunen 
senast onsdag den 25 augusti 2021. 

Skicka dina synpunkter till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller
Upplands-Bro kommun,
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen. 
Glöm inte att ange diarienummer KS 15/0583 

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen 
senast under granskningstiden kan förlora 
rätten att överklaga beslut att anta planen. Se 
processpilarna nedan.

Varmt välkommen till Öppet hus torsdag den 
19 augusti 2021, kl. 16:00-16:45, 17:00-17:45, 
respektikve 18:00-18:45 på f.d. Coop i Brunna, 
med ingång genom den gamla huvudentrén. 
Adress: Energivägen 2, 196 37 Kungsängen. 

Föranmälan krävs och görs via kommunens 
webbplats www.upplands-bro.se/oppethusviby, 
alternativt via telefon till kommunens växel. 
Under Öppet hus finns tillfälle att ställa frågor 
och ge förslag till företrädare från kommunen 
samt fastighetsägaren.

Läs alla handlingar!

Bakgrund

Har du frågor?
Kontakta kommunen:
kommun@upplands-bro.se
08-581 690 00

Ansvarig planarkitekt:
Lisette Calleberg
Projektledare exploatering:
Joakim Olsson Syväluoma Lämna dina synpunkter senast onsdag den 25 augusti 2021!

Vad är en detaljplan?

Vad menas med granskning?
Första gången som ett planförslag visas upp 
för allmänheten kallas samråd, då ges de som 
berörs samt remissinstanser möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet 
justeras och kompletteras planförslaget vid 
behov utifrån synpunkter och nya kunskaper. 
Innan det bearbetade förslaget kan antas ska 
det visas upp en andra gång i vad som kallas 
en granskning. Under granskningsstiden finns 

handlingar återigen tillgängliga för allmänheten 
och synpunkter på förslaget ska lämnas till 
kommunen senast granskningens sista dag.

Vad händer sen?

Syfte och huvuddrag

Ändringar efter samråd

www.upplands-bro.se/dpvibywww.upplands-bro.se/dpviby

KS 15/0583

Planförslaget var på samråd hösten 2020. Nu har förslaget bearbetats och är utsänt på granskning under peri-
oden 30 juni-25 augusti 2021. Det ca 14 hektar stora planområdet är beläget centralt i Brunna och avgränsas 
av Granhammarsvägen i öster, Effektvägen i söder, Energivägen i väster och ett verksamhetsområde i norr. 
Området nyttjades fram till 2017 av bland annat COOP. Fastigheten förvärvades av Genova Property Group 
år 2014. 2015 gav Kommunstyrelsen Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om ny detaljplan för fastighe-
ten, enligt reglerna för utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad stadsdel med 
cirka 850 bostäder, i en för platsen lämplig blandning av enbostadshus och lägenheter i flerbostadshus. 
Bostäderna kombineras med en grundskola för 600 elever och tillhörande idrottshall, samt en förskola. 
En central och samlande funktion i området utgörs av en livsmedelsbutik och lokaler för andra 
centrumfunktioner. På så sätt kan den lokala service och mötesplats som tidigare fanns på platsen återskapas 
för Brunnaborna. 

Efter samrådet har underliggande utredningar fördjupats, bl.a. avseende trafik och buller. 
Bebyggelseförslaget har utvecklas och blivit mer varierat, bland annat har den högre bebyggelsen i söder 
sänkts och fler radhus har tillkommit, förskolan förläggs i egen byggnad och den norra parken har flyttats 
för bättre åtkomst och lättare skötsel. Samtliga ändringar beskrivs i samrådsredogörelsen

Flygfoto med planområdet markerat med rött i relation till 
Brunna och Kunsgängen

Volymskiss över planområdets, sett från sydost. Bild: ArkitemaIllustrationsplan. Bild: Arkitema
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se 

2020-09-25 KFN 20/0170  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Remissvar - Detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 
2001 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrandet för 

detaljplan Viby 19:3 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 19 augusti 2020 § 36 sänds 

förslag till detaljplan för detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, 

ut för samråd enligt regler för utökat förfarande plan- och bygglagen 

(2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planområdet är ca 14 hektar och 

ligger norr om E18, vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig 

infrastruktur och kollektivtrafik. Syftet är att i centrala Brunna möjliggöra 

utvecklingen av en blandad bebyggelse med cirka 850 bostäder, bestående av 

radhus, kedjehus och lägenheter i flerfamiljshus. Det planeras för en 

grundskola och förskola samt centrumfunktioner. På så sätt kan den lokala 

service och mötesplats som tidigare fanns återskapas. 

Enligt följebrev samråd Viby nr 2001 avviker planförslaget från inriktningen i 

kommunens översiktsplan.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Kulturmiljöaspekter 

Det finns inga registrerade fornlämningar i området Viby 19:3, Kungsängen, nr 

2001 och inget övrigt av kulturmiljöintresse. Detta område har varit skog såvitt 

kultur- och fritidskontorets kulturmiljöansvarige kan utläsa ur kartmaterialet. 

Bedömningen är således att inga kommentarer behöver lämnas ur 

kulturmiljösynpunkt om inte Länsstyrelsen gör en annan bedömning av den 

lilla skogsdungen.  

Livsmiljö och folkhälsa 

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 

vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att 

vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och 

träffpunkter för fritidsaktiviteter, både för kultur och idrott när nya områden 

planeras. 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
   KFN 20/0170 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 25 

september 2020. 

 Samrådshandlingar, Detaljplan för Viby (Viby 19:3) Dnr KS 15/0583 

Ärendet 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 19 augusti 2020 § 36 sänds 

förslag till detaljplan för detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, 

ut för samråd enligt regler för utökat förfarande plan- och bygglagen 

(2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planområdet är ca 14 hektar och 

ligger norr om E18, vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig 

infrastruktur och kollektivtrafik. Syftet är att i centrala Brunna möjliggöra 

utvecklingen av en blandad bebyggelse med cirka 850 bostäder, bestående av 

radhus, kedjehus och lägenheter i flerfamiljshus. Det planeras för en 

grundskola och förskola samt centrumfunktioner. På så sätt kan den lokala 

service och mötesplats som tidigare fanns återskapas. 

Enligt följebrev samråd Viby nr 2001 avviker planförslaget från inriktningen i 

kommunens översiktsplan.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Kulturmiljöaspekter 

Det finns inga registrerade fornlämningar i området Viby 19:3, Kungsängen, nr 

2001 och inget övrigt av kulturmiljöintresse. Detta område har varit skog såvitt 

kultur- och fritidskontorets kulturmiljöansvarige kan utläsa ur kartmaterialet. 

Bedömningen är således att inga kommentarer behöver lämnas ur 

kulturmiljösynpunkt.  

Då samhällsbyggnadskontoret har som rutin att tidigt i processen föra dialog 

med länsstyrelsen samt att de även får planen på samråd lämnar kultur- och 

fritidskontoret till länsstyrelsen att avgöra om den lilla skogsdungen behöver en 

arkeologisk utredning. Dess östra del har varit parkering eller dylikt på 1990-

talet enligt flygfoton. 

Livsmiljö och folkhälsa 

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 

vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att 

vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och 

träffpunkter för fritidsaktiviteter, både för kultur och idrott när nya områden 

planeras. 

I nära anslutning till Viby - som planeras för cirka 850 bostäder - behövs 

anläggningar för föreningslivet men även mindre anläggningar i närmiljön för 

spontanidrott. Dessutom finns behov av mötesplatser för kulturaktiviteter och 

andra fritidsaktiviteter. I nya bostadsområden ska det finnas ytor som lockar 
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
   KFN 20/0170 

 
 

 

barn, unga och även vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till ökad trivsel och 

livskvalité. Viktigt också att planeringen har könsperspektivet och jämlikhet i 

fokus.  

Sporthallen 

En skola för 600 elever med tillhörande sporthall finns med i planförslaget. 

Sporthallen bör vara multifunktionell och möjliggöra spel för de traditionella 

inomhusidrotterna med krav på spelmåtten 20 x 40 m. Det finns i dag smarta 

modullösningar som är mycket kostnadseffektiva vilket skulle löna sig på 

längre sikt istället för att bygga en liten gymnastikhall trots planer för 

utbyggnad vid Kungsängens IP. I samband med aktivitet i hallen på kvällar och 

helger kommer många besökare med bil, varför möjligheten till parkering 

behöver studeras noga. 

Skolan 

Yteffektivitet och samnyttjande av skolans lokaler är viktigt och därför bör 

lokalerna vara orienterade och utformade så att de kan fungera som 

mötesplats/träffpunkt för kultur- och fritidsaktiviteter på kvällar och helger. 

Skolan är planerad som en F-9 skola. Det är viktigt med en generöst tilltagen 

utemiljö som tar tillvara befintlig naturmark. En utemiljö som stimulerar till 

fysisk aktivitet, kreativitet och lek och som även kan fungera som en 

mötesplats för boende i området på kvällar och helger. 

Grönområden 

I Brunna finns idag få idrotts- och aktivitetsytor och det är brist på anlagda 

grönytor med hög rekreativ kvalitet. Det är därför extra viktigt att ta till vara 

befintlig vegetation i södra delen av planområdet som kvalitetshöjare vid skol- 

och förskolegårdarna. Det samma gäller för de två kvartersparker som planeras 

och som ska locka till utevistelse och aktivitet. 

Cykel och gångstråk 

På relativt kort avstånd till planområdet finns Kungsängens IP, Gröna dalen, 

badplatser och större friluftsområden. Dessa platser kommer att vara 

målpunkter för de boende i Viby och det är därför viktigt att stärka 

kopplingarna till platserna och dessutom utveckla befintliga cykel- och 

gångstråk som är säkra och trygga. 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
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Barnperspektiv 

Ökad tillgänglighet till natur- och kulturvärden samt friluftsliv bidrar till en 

god uppväxtmiljö för barnen där för är det av särskild vikt med säker 

trafikplanering. Det är också av stor vikt att det i närområdet finns möjlighet 

för barn att röra sig spontant i miljöer som känns inbjudande och inkluderande 

för ökad trygghet och folkhälsa.   

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 
 

Kultur- och fritidschef  

  

Bilagor 

1. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 25 september 

2020. 

2. Samrådshandlingar, Detaljplan för Viby (Viby 19:3) Dnr KS 15/0583 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 



42 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-10-20 

 

 

§ 47  Remissvar - Detaljplan för Viby (Viby 
19:3) Nr 2001 

 Dnr KFN 20/0170 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrandet för 

detaljplan Viby 19:3 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Leif Janson (S) reserverar sig till 

förmån för eget förslag till beslut. 

Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag 

till beslut. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 19 augusti 2020 § 36 sänds 

förslag till detaljplan för detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, 

ut för samråd enligt regler för utökat förfarande plan- och bygglagen 

(2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planområdet är ca 14 hektar och 

ligger norr om E18, vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig 

infrastruktur och kollektivtrafik. Syftet är att i centrala Brunna möjliggöra 

utvecklingen av en blandad bebyggelse med cirka 850 bostäder, bestående av 

radhus, kedjehus och lägenheter i flerfamiljshus. Det planeras för en 

grundskola och förskola samt centrumfunktioner. På så sätt kan den lokala 

service och mötesplats som tidigare fanns återskapas. 

Enligt följebrev samråd Viby nr 2001 avviker planförslaget från inriktningen i 

kommunens översiktsplan.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Kulturmiljöaspekter 

Det finns inga registrerade fornlämningar i området Viby 19:3, Kungsängen, nr 

2001 och inget övrigt av kulturmiljöintresse. Detta område har varit skog såvitt 

kultur- och fritidskontorets kulturmiljöansvarige kan utläsa ur kartmaterialet. 

Bedömningen är således att inga kommentarer behöver lämnas ur 

kulturmiljösynpunkt om inte Länsstyrelsen gör en annan bedömning av den 

lilla skogsdungen.  

Livsmiljö och folkhälsa 

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 

vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att 

vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-10-20 

 

 

träffpunkter för fritidsaktiviteter, både för kultur och idrott när nya områden 

planeras. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 25 

september 2020. 

 Samrådshandlingar, Detaljplan för Viby (Viby 19:3) Dnr KS 15/0583 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrandet för 

detaljplan Viby 19:3 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på följande 

tilläggsyrkande under rubrik Livsmiljö och folkhälsa i Kultur och 

fritidskontorets yttrande: 

”Nämnden anser det mycket angeläget att en aktivitetspark med varierande utbud som 

vänder sig till barn, unga och pensionärer tas med i detaljplanläggningen av området.” 

Khalouta Simba (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag till 

tilläggsyrkande.  

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets förslag till 

beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett huvudförslag och ett tilläggsyrkande. 

Han föreslår att nämnden först tar ställning till om tilläggsyrkandet ska avslås 

eller bifallas och ställer därför dessa alternativ mot varandra. Han finner 

därefter att Kultur- och fritidsnämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att Kultur- och 

fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att tilläggsyrkandet avslås röstar ”ja” och den som vill 

tilläggsyrkandet bifalles, röstar ”nej”. Efter omröstning finner ordföranden 7 

röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. 

Ordföranden konstaterar att kultur- och fritidsnämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Ordföranden frågar därefter om Kultur- och fritidsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med kultur- och fritidskontorets förslag till beslut och finner bifall.  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 7 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-10-20 

 

 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Paul Gustafsson (M) X   

Stanislav Lewalski (M) X   

Anders Eklöf (L) X   

Linus Stefansson (KD) X   

Katarina Olofsson (SD) X   

Richard Ramstedt (SD) X   

Naser Vukovic (S)  X  

Seid Alajbegovic (S)  X  

Leif Janson (S)  X  

Maikki Lemne (S)  X  

Mattias Peterson (C) X   

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Rasmus Sjödahl 

Kultur- och fritidskontoret 

Rasmus.Sjodahl@upplands-bro.se 

2021-09-13 KFN 20/0123 

Kultur- och fritidsnämnden 

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 - fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP 
Bro 2040 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrandet om 

förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 som sitt eget och 

överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Bro i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 26 maj 67 
§ sänds planförslaget, FÖP Bro 2040, ut på granskning i enlighet med PBL 
SFS 2010:900

Förslaget till de fördjupad översiktsplan för Bro är en del av kommunens 

strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar 

utveckling. Den fördjupade översiktsplanen har särskild fokus på de tre 

hållbarhetsaspekterna och på de övriga temana som är barnperspektiv, ett 

förändrat klimat samt trafikens brister och behov. 

FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i tätorten och förtydligar 

förutsättningarna och inriktningen på den fysiska planeringen i Bro på lång 

sikt. Planen visar kommunens mark- och vattenanvändning fram till 2040 med 

utblick mot 2050. FÖP Bro ska underlätta för kommande processer som 

detaljplanering, bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska vara 

vägledande för exploatörer och andra som har ett intresse av att delta i 

kommunens utveckling. Planen ska också ge stöd för kommunens egna 

prioriteringar i arbetet för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart 

samhälle.  

Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument, 

hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 

Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en 

miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 

Miljöbalken. 

Med anledning av de synpunkter som kommit in under samrådet har det 

reviderade förslaget utvecklats på nedanstående områden. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-09-13 KFN 20/0123 

 
 

 Planeringsinriktningarnas koppling till hållbarhetsmål 

 Barnperspektivet 

 Kulturmiljöfrågor 

 Strategiska kopplingar för gång- och cykel, bil och kollektivtrafik 

 Näringslivsperspektivet 

 Mälarperspektivet  

 Utveckling av torg och station 

Förtydligande av ställningstaganden: 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under samrådet yttrat sig gällande 

förslaget till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro i Upplands-Bro. I 

granskningsförslaget har flera synpunkter från samrådet fått större plats i det 

reviderade planförslaget. Däribland har kulturmiljö-, barn-, folkhälso-, och 

trygghetsperspektivet betydelse för utvecklingen av Bro lyfts och förtydligats 

vilket ses som mycket tillfredställande.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 13 

september 2021. 

 Granskningshandlingar, förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, 

FÖP Bro 2040, KS 18/0015. 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 

2020. 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse med yttrande den 13 

september 2020. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 

september 2020. 

Ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan 

(FÖP) för Bro i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 26 maj 67 

§ sänds planförslaget, FÖP Bro 2040, ut på granskning i enlighet med PBL 

SFS 2010:900 

Förslaget till de fördjupad översiktsplan för Bro är en del av kommunens 

strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar 

utveckling. Den fördjupade översiktsplanen har särskild fokus på de tre 

hållbarhetsaspekterna och på de övriga temana som är barnperspektiv, ett 

förändrat klimat samt trafikens brister och behov. 

FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i tätorten och förtydligar 

förutsättningarna och inriktningen på den fysiska planeringen i Bro på lång 

sikt. Planen visar kommunens mark- och vattenanvändning fram till 2040 med 
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utblick mot 2050. FÖP Bro ska underlätta för kommande processer som 

detaljplanering, bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska vara 

vägledande för exploatörer och andra som har ett intresse av att delta i 

kommunens utveckling. Planen ska också ge stöd för kommunens egna 

prioriteringar i arbetet för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart 

samhälle.  

Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument, 

hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 

Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en 

miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 

Miljöbalken. 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Kulturmiljövärden skall ses som en tillgång i det framtida samhällsbyggandet. 

Den fördjupade översiktsplanen har föregåtts av en grundlig uppdatering och 

värdering av kulturmiljöerna runt Bro. Detta har skapat goda förutsättningar för 

att från början ta hänsyn till och bevara kulturvärden i planeringen. Planen har 

också en uttalad ambition att utvecklingen ska göras i kombination med att 

viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs.  

Det är positivt att natur- och kulturmiljöperspektivet har tydliggjorts och stärkts 

ytterligare i det reviderade planförslaget. Värdefulla kulturmiljöområden har 

lyfts och det har förtydligats att de råd och riktlinjer som framkommer i 

kulturmiljöutredningen ska vara vägledande vid detaljplanering och 

bygglovsprövning.  

Det är positivt att nya planeringsinriktningar lyft in. Det är bra att det 

tydliggjorts att stationsområdet ska värnas och att områdets värdefulla 

kulturmiljöer ska tillvaratas för att stärka platsens kvaliteter och Bros identitet. 

Det är även positivt att fortsatt bebyggelseutveckling bör ske på naturens och 

landskapets villkor.  

Riksintresset för kulturmiljövården Bro upphävds genom beslut från 

Riksantikvarieämbetet den 30 november 2020. FÖP Bro anger dock inte några 

riktlinjer för området då det är beläget utanför tätortsavgränsningen och 

därmed planens geografiska avgränsning. Viktigt är dock att poängtera att 

området söder om Ginnlögs väg fortfarande besitter höga kulturmiljövärden 

som bör tas hänsyn till. Det är positivt att FÖP Bro inte föreslår någon ny 

bebyggelse i området med hänsyn till kulturmiljön. En utvidgning av 

tätortsavgränsningen skulle kunna leda till en ytterligare påverkan på områdets 

kulturmiljövärden. I FÖP föreslås dock en mindre utvidgning av tätorten vid de 

aktuella planuppdragen Klockaren och Härnevi hage. Dessa bör också utredas 

noggrant om de är lämpliga planer att genomföra med hänsyn till områdets 

kulturmiljövärden.    
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Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 

vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att 

vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och 

träffpunkter för fritidsaktiviteter, både inom kultur och idrott. Med sikte på 

2040 kommer det att behövas flera större idrottsanläggningar för föreningslivet 

men även mindre anläggningar i närmiljön för spontanaktivitet. Dessutom 

kulturlokaler, bibliotek och övriga mötesplatser.  

I nya bostadsområden ska det finnas ytor som lockar barn, unga och även 

vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till ökad trivsel och trygghet. Positivt är 

därför att mera fokus lagts på barnperspektivet i det reviderade förslaget. 

När det gäller Bro Torg är kultur- och fritidskontoret positiva till inriktningen 

att aktivera torget och området i nära anslutning med bland annat kultur- och 

fritidsaktiviteter för att skapa mera liv och öka tryggheten. Även detta går i 

linje med ett vidgat barnperspektiv. 

Planen framhåller att Bro IP ska fortsätta att utvecklas som Bros idrottscentrum 

vilket är positivt. Viktigt är att säkerställa att mark finns i tillräcklig 
omfattning. Möjligheten att utveckla idrottsplatsen till ett centrum för idrott 

och andra aktiviteter är till viss del begränsade inom den mark som idag tillhör 
Bro IP. 

Det är också viktigt att en framtida utveckling av Bro IP harmoniserar med 

närliggande planuppdrag, särskilt beträffande Härnevi hage. Det är dessutom 

viktigt att FÖP Bro går i takt med projektet Omdaning Bro.  

Det är positivt att ett nytt rekreationsområde vid Kvista tillkommit i planen. 

Det alltmer ökande intresset för friluftsliv gör det mer angeläget att det både 

finns orörd natur och ”anlagda” friluftsområden i närhet till bostadsområden.  

I planförslaget föreslås att cykelsträckan mellan Bro och Brunna ska förstärkas 

för att knyta ihop tätorterna. Dock bör också behovet av cykelväg mot Bålsta 

och även Håbo-Tibble lyftas i planen. Det ligger också i linje med ambitionen 

att utveckla entréerna till Bro för cyklister och gående. 

Barnperspektiv 

Förbättrad, säker trafikplanering och ökad tillgänglighet till natur- och 

kulturvärden samt friluftsliv bidrar till en god uppväxtmiljö för barnen med 

möjlighet till rika fritids- och kulturupplevelser.  
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FÖP BRO 2040 
samrådshandling 2020-06-09

www.upplands-bro.se/tatort
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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
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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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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
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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. 

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09. 5
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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.  

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

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



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Fördjupad översiktsplan för Bro, samrådsförslag 20200609

JJJJJJJJJJJ

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.

22 Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09.
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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
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Bro sett från sydost.
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Upplands-Bro har gått från att vara en lands-
ortskommun i regionens periferi till en kraf-
tigt expansiv kommun med hög inflyttning. 
Kommunen ligger attraktivt vid Mälaren och 
tätorterna Bro och Kungsängen nås snabbt och 
lätt med pendeltåg via Mälarbanan eller bil via 
E18. 

Bro ska växa hållbart
Bro är med sina 10 532 (2020) invånare den näst 
största tätorten i kommunen. Fram till 2050 
kommer Bro att växa med 3 000-4 000 bostäder, 
och befolkningen kan komma att fördubblas 
under den perioden. Tillväxten är en utmaning, 
men den ger också en möjlighet att utveckla 
Bro på ett sätt som är till nytta och glädje för de 
boende och för hela kommunen. 

Vi vill att Bro ska växa på ett hållbart sätt.  
Upplands-Bro kommun ska erbjuda en bra 
barnomsorg och skola, god social- och äldre-
omsorg, ett stort utbud av arbetstillfällen, ett 
rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder, 
välkomnande boendemiljöer och områden 
för friluftsliv och rekreation. När befolkningen 
växer behöver utbudet och servicen också växa 
för att kunna möta behoven. Nu tar vi nästa 
steg i planeringen för ett ekonomiskt, socialt 
och  miljömässigt hållbart Bro. 

FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen 
i tätorten och förtydligar förutsättningarna 
och inriktningen på den fysiska planeringen 

Planens relation till ÖP 2010 
och FÖP 2016
En fördjupad översiktsplan är formellt 
sett en ändring av gällande översiktsplan.  
Upplands-Bros kommunövergripande över-
siktsplan heter  ÖP 2010. Kommunen har också 
en fördjupad översiktsplan för landsbygden 
som antogs i juni 2017, Landsbygdsplan FÖP 
2016. 

FÖP Bro är en geografisk fördjupning och ut-
gör alltså en ändring av ÖP 2010. 

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

På sidan 36 specificerar vi vilka ändringar av  
ÖP 2010 som FÖP Bro 2040 innebär.

i Bro på lång sikt. Planen visar kommunens 
mark- och vattenanvändning fram till 2040 
med utblick mot 2050. FÖP Bro ska underlätta 
för kommande processer som detaljplanering, 
bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. 
Den ska vara vägledande för exploatörer och 
andra som har ett intresse av att delta i kom-
munens utveckling. Planen ska också ge stöd 
för kommunens egna prioriteringar i arbetet 
för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och so-
cialt hållbart samhälle.

Uppdraget
Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 
en fördjupad översiktsplan för Bro. I uppdraget 
ingår att särskilt belysa social hållbarhet, barn-
perspektivet, ett förändrat klimat och trafikens 
brister och behov. Utöver dessa teman förhål-
ler sig planen också särskilt till FN:s globala 
hållbarhetsmål,  Agenda 2030. 

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

 

Varför en FÖP Bro?

4 Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.
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Hur gör vi det?
I Bro har vi fem utvecklingsstrategier: 
Centrala Bro ska utvecklas till en modern småstad

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

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

Broborna ska få närmare till Mälaren

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

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

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

Naturen och kulturen ska få ta plats i Bro

Vi sätter värde på naturen som finns i och runt omkring Bro. Vi 
uppmuntrar till bebyggelse som harmonierar med kulturland-
skapet och bidrar positivt till både grön och blå infrastruktur 
och ekosystemtjänster i kommunen.

!(

Bebyggelseutveckling

Strategisk koppling, ny väg

Utredningsförslag strategisk koppling, ny väg

,

Strategisk koppling båt

Strategisk koppling gång- och cykel

Torg, service och handel

Målpunkt Mälaren

Friluftsområde

Ø Bro IP

Bro IP utveckling

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster 

Strategiska blågröna stråk

Eko- sociodukt, förslag

Bro station

!( Kretsloppscentral

!( Ny trafikplats

Rekreation, natur- och kulturmiljö, areella näringar

Tätortsavgränsning

J

Rättarboda

Kvista

Tegelhagen

Högbytorp

E18

E18

Skällsta
Enköpingsvägen

Görvälnkilen
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Särskilda teman i FÖP Bro

Så arbetar vi med hållbar 
utveckling  
Upplands-Bro kommun arbetar med hållbar 
samhällsutveckling och helhetssyn. Social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet 
genomsyrar det dagliga arbetet och 
samhällsbygget. Kommunens vision – ”Ett 
hållbart Upplands Bro – Kommunen som ger 
plats” är en självklar utgångspunkt. 

FÖP Bro 2040 involverar de fyra huvudmå-
len och fem av de sex största utmaningar som 
identifierats i den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholm, RUFS 2050. Vi möter dem uti-
från Bros specifika förutsättningar. 

De globala målen är våra 
gemensamma
Vi utgår också från Agenda 2030, FN:s globala 
mål för en hållbar utveckling. I beskrivningen 
av våra särskilda teman (se nedan) och de kri-
terier för ett socialt, ekonomiskt och miljö-
mässigt hållbart samhälle som varit utgångs-
punkten för FÖP-arbetet har vi haft de globala 
målen som inspiration och förlaga. 

För att synliggöra när ett förslag eller en 
planeringsinriktning anknyter särskilt till 
Agenda 2030 använder vi oss av sym-
bolen för det mål som är relevant, och  
förtydligar med en kommentar på vilket sätt 
de hänger ihop. 

Observera att många förslag har anknytning 
till mer än ett mål. Symbolerna ska ses som 
exempel snarare än en fullständig redovisning. 

Så här kan det se ut när en planerings-
inriktning anknyter särskilt till målet 
Hållbara städer och samhällen.

Så här kan det se ut när en planerings- 
inriktning anknyter särskilt till målet  
Jämställdhet.

Den här symbolen använder vi för att 
visa när ett ställningstagande anknyter 
särskilt till barnperspektivet.

Barnperspektiv
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 klimat-
mål som syftar till att skapa ett hållbart samhälle 
som är anpassat till ett förändrat klimat och är fritt 
från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både 
människor, djur och natur. 

Trafikens brister och behov
Vi utgår från den Regionala utvecklingsplanens mål 
om att kollektivtrafikens andel av de motoriserade 
resorna ska öka och att skapa ett mer transport- 
effektivt samhälle.

Social hållbarhet
Vi utgår från att en socialt hållbar utveckling inne-
bär att samhällets resurser fördelas på sätt som 
skapar möjlighet för fler att förverkliga sina liv ge-
nom utbildning, arbete och boende med tillgång till 
önskade kvaliteter. Det betyder också att den so-
ciala sammanhållningen och samhörigheten med 
samhället stärks genom att fler görs delaktiga i 
samhällsutvecklingen. Och det innebär att männ-
iskors behov och trygghet säkerställs.1

1 Definitionen är lånad av Stockholms Stad (2015), Skillna-
dernas Stockholm – Kommissionen för ett socialt hållbart 
Stockholm.
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Ändringar av tätorts- 
avgränsningen
I ÖP 2010 redovisas tätortsavgräns-
ningen för tätortsutvecklingen av Bro. I  
FÖP 2016 justerades den något. Och nu sker 
detaljplanering för bostäder i två områden 
utanför tätorten. Därför justerar vi tätortsav-
gränsningen i enlighet med detta.

Vi minskar ytan för det i ÖP 2010  
utpekade utvecklingsområdet ”Kvista”. I stäl-
let prioriteras området för rekreation och 
jordbruksmark inom landsbygden. Vi fö-
reslår också en mindre utvidgning av tät-
orten vid Kockbacka trafikplats samt för  
pågående planuppdrag ”Klockaren och  
Härnevi hage”.

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 
planförslagets avvägningar och  hänsyns- 
taganden är samlade i flera olika dokument 
som följer med som underlag:

1. Planeringsförutsättningar 
Består av tematiska kartbilder över kom-
munen med gällande riksintressen, natur- 
och kulturvärden med mera. Här finns 
också beskrivningar av avvägningar och 
hänsyn samt tydliggörande av skillnader 
mellan ÖP 2010 och FÖP Bro 2040.

2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive 
miljökonskvensbeskrivning.

3. Förstudie för Bro centrum.

4. Förstudie för Bro stationsområde.

5. Förstudie för området ”Öster om Kockbacka”.

6. Förstudie för området Kvista.

7. Kulturmiljöinventering för Bro.

8. Trafiknätsanalys för Bro.

9. PM för genomförd ekosystemtjänste- 
kartläggning inklusive övergripande natur-
värdesinventering.

10. PM om statistik och analyser för social hållbar-
het.

11. PM om genomförda täthets- och nåbarhets- 
analyser (ur barnperspektiv bland annat).

12. PM om jordbruksmark i Upplands-Bro  
kommun. 

Allmänna och statliga  
intressen 
Planförslaget som helhet består av tre delar: 
plandokument, hållbarhetskonsekvensbeskriv-
ning och planeringsförutsättningar. 

I planeringsförutsättningarna redogör kom-
munen för hur FÖP Bro förhåller sig till riksin-
tressen med mera och resultatet av avvägning-
arna visas i plandokumentet. 

Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt 
lag att på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bäs-
ta och statliga ställningstaganden om exempel- 
vis skyddsvärda områden. När staten pekar ut 
geografiska områden som är av nationell bety-
delse för olika samhällsintressen, kallas dessa 
för riksintressen.

Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi 
behöver samarbeta med andra kommuner 
kring utvecklingen. En sammanställning av de 
mellankommunala intressen som är aktuella 
för FÖP Bro redovisas i planeringsförutsätt-
ningarna på sidan sju. I de utvecklingsstrate-
gier och den mark- och vattenanvändning som  
FÖP Bro föreslår har avvägningar gjorts mellan 
dessa olika intressen. Detta gäller till exempel 
fyrspårsreservat längs Mälarbanan, värnandet 
av den regionala grönkilen och utvecklingen av  
Högbytorpsområdet.

Varför är FÖP Bro så kort?
Med ett kortfattat dokument vill vi bidra till en 

      Förslag FÖP Bro.   Nytt förslag jämfört  
    med gällande FÖP  
    2016 beige fält.
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Bro år 2040 – en modern småstad nära storstaden
Från kyrkan mitt i byn till ett 
pendlarsamhälle
Bro är kommunens näst största tätort efter 
Kungsängen. Pendeltåget löper genom orten 
och går i halvtimmestrafik mot Stockholm och 
Bålsta. Man tar sig lätt till Bro från Stockholm 
eller Bålsta via järnvägsstationen eller via E18 
med två trafikplatser. Landsbygden är samti-
digt väldigt närvarande både visuellt och mätt 
i avstånd. 

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 central-
bygd mellan Birka, Sigtuna och Uppsala.

Under 1900-talets första hälft växte Bro fram i 
makligt tempo. Tillskotten var småskaliga och 
inordnades i landskapet allt eftersom. Vid nit-
tonhundratalets mitt påbörjades en kraftigare 
tillväxt som kulminerade under sextio- och 
sjuttiotalet för att sedan avta. År 2001 öppna-
des den nya pendeltågsträckan Kungsängen – 
Bålsta med ny pendeltågstation i Bro. Det blev 
startskottet till en ny period av bebyggelseut-
veckling i Bro.

Bro idag – En blandning av 
småstad och förort
Bro är präglat av miljonprogramstidens plane-
ringsideal, med en tydlig uppdelning mellan 
arbetsområden, bostadsområden och centrum. 
Här finns 70-talets funktionalism, villasam-
hällets framväxt runt kommunikationsstråk 
och bilens givna plats i samhället längs större 
stråk. I Bro finns även ett tydligt lokalsamhälle.  
Bebyggelsen är genomgående låg och gles. Det 
finns gott om öppna ytor men saknas en kvalita-
tivt sammanhållande grönstruktur och tydliga, 
aktiva mötesplatser för invånare, verksamma 
och besökare. Bro idag har drag av både förort 
och småstad. 

Bro torg har en i grunden tilltalande gestalt-
ning med småstadskänsla. Samhället har också 
en stark närvaro genom skolor och förskolor, 
bibliotek och simhall med äventyrsdel. Det 
finns kvar flera vackra gamla byggnader med 
högt kulturmiljövärde i centrala lägen av Bro 
som bidrar till platsens identitet.

Bros styrka är kombinatinen av småstadens 
småskalighet, arkitektur och närhet till natur 
och landsbygd med ett gott pendlarläge till 
Stockholm. Här finns också tätortsnära skogs-
områden och idrottsplatser, Sätrabäcken och 
Brobäcken, närhet till naturområden, Mälaren 
och Lejondalssjön med rekreationsmöjligheter. 
Med andra ord har Bro många värden att både 
värna om och utveckla vidare.

Bro år 2040 har utvecklats till 
en modern småstad 
Syftet med FÖP Bro 2040 är att Bro ska bli en 
tryggare, roligare och mer attraktiv plats att 
bo på – en modern småstad nära storstaden. 
Vi ska dra nytta av det goda pendlingsläget till 
Stockholm, samtidigt som Bro ska fortsätta att 
utvecklas till en plats med egen karaktär och 
dragningskraft. Genom att utveckla Bro torg 
till en tryggare, trevligare och mer aktiv mötes-
plats, förtäta centralt och längs Enköpingsvägen 
med bebyggelse av småstadskaraktär och stär-
ka stråket mellan stationen och torget ska Bro 
2040 ha uppnått sin fulla potential.

Foto av: Valery Voennyy/Mostphotos och Katherine Hernandez/MostphotosBro station kring sekelskiftet. Foto av: Järnvägsmuseet
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Foto av: Jannebanan/Mostphotos och Susanna Evert

Gamla och nya Bro hänger 
ihop
Just nu pågår två stora utbyggnadsprojekt 
söder om järnvägen, Trädgårdsstaden och  
Tegelhagen, med utrymme för över 4 000 
bostäder. Det kommer att innebära att en helt 
ny del av Bro växer fram på andra sidan järn- 
vägen under de kommande tio till femton åren. 
Fram till 2050 kommer Bro att ha växt ytter-
ligare med fler mindre bostadsområden med 
småhus. De nya områdena måste hänga ihop 
med de gamla i en helhet, där boende från olika 
områden träffas och umgås på torget, i skolan, 
på badplatsen eller på biblioteket. I FÖP Bro 
2040 pekar vi därför ut nya kopplingar över 
järnvägen och ny bebyggelse i Kvista som 
binder ihop Tegelhagen och Rättarboda med 
Trädgårdsstaden. Vi föreslår också utveckling 

av Bro IP som en levande mötesplats med 
inriktning på rekreation för alla Bro-bor och 
 besökare, där människor i olika åldrar och med 
olika bakgrund kan mötas. Detta och många 
andra förslag i planen kommer att bidra till att 
öka sammanhållningen i hela kommunen och 
stärka Bro-andan som redan finns idag.

Tryggheten har ökat och  
avstånden krympt
I framtidens hållbara småstad Bro står hög 
tolerans, trygghet och människors lika värde i 
centrum. Människor känner tillit till samhällets 
 institutioner och har förtroende för varandra. 
I småstaden Bro har den socioekonomiska och 
fysiska segregationen minskat.
I Bro 2040 är det enkelt att röra sig mellan  
olika områden för både bilar, cyklar och fot-

gängare. Det går snabbt och lätt att ta sig 
ner till Mälaren för ett dopp. Det är nära till  
Stockholm men ännu närmare till  attrakti-
va mötesplatser och ett aktivt friluftsliv på 
hemmaplan. 

Bro växer åt flera håll, men 
vi värnar grönkilen och vår 
fantastiska natur
Söder om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen, 
som är av både regional och lokal betydelse.  
Öster om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig 
gräns mellan Bro och Kungsängen. Naturen är 
inte bara viktig för människors rekreation och 
välbefinnande, utan också avgörande för kli-
matets, den biologiska mångfaldens och djur-
livets skull. 

Om Bro ska växa på ett hållbart sätt bör det 
inte ske på bekostnad av grönkilen och de kva-
liteter som bidrar till att göra Upplands-Bro 
till en attraktiv kommun att bo och leva i. Ut-
över justeringen av tätortsgränsen för att in-
förliva redan pågående detaljplaner i tätorten, 
föreslår vi därför ingen ytterligare bebyggelse 
i grönkilen. Vi pekar också ut ett antal plat-
ser för tätortsnära parker, rekreation, odling 
och friluftsliv. Detta föreslår vi till exempel i  
Råbyskogen, Kvista och på mindre grönytor i 
centrala Bro. 
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Planeringsinriktningar

• Bibehåll Bros måttliga skala och ut-
veckla centrala Bro till en modern 
småstad.

• Använd fysisk planering för att 
utveckla Bro till ett mer samman-
hållet, tryggt och jämlikt samhälle 
med småstadsprägel.

• Satsa på förtätning och utveckling 
av befintligt bestånd.

• Prioritera områden för bostäder 
som redan finns utpekade för be-
byggelseutveckling i översiktspla-
nen. Koppla till befintliga områden 
och undvik ”satelliter”.

• Höj kvaliteten på grönområden och 
offentliga rum i samband med att vi 
förtätar med bostäder och arbets-
platser.

• Eftersträva en varsam blandning av 
olika hustyper och upplåtelse- 
former.

• Bygg på naturens och landskapets 
villkor.

• Använd fysisk planering för att  
stärka folkhälsan.

• Reservera ytor för dagvatten, över-
svämningar och skyfall.

• Skapa dagvattenlösningar med re-
kreativa kvalitéer.

• Värna och utveckla ekosystem-
tjänster i tätorten, som tätortsnära 
skogar, grönska och vatten.

• Reservera yta för en ny krets-
loppscentral.

Utmaningar:

• Det är viktigt att göra saker i ”rätt” ordning 
för att utnyttja infrastrukturen på ett eko-
nomiskt hållbart sätt och undvika nybygg-
da områden utan fungerande kollektiv- 
trafik och service.

• Kommunen behöver anpassa takten med 
vilken nya bostäder kommer ut på mark-
naden. Det höga exploateringstrycket i  
Upplands-Bro och grannkommunerna ris-
kerar annars att leda till osålda eller outhyrda 
bostäder.

• Mark inom tätorten är en begränsad resurs. 
Behovet av nya bostäder, service och infra-
struktur konkurrerar därför med behovet 
av tätortsnära natur, som är så viktig för 
bland annat trivsel, folkhälsa och attraktivi- 
tet. 

• 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 mer 
extrema väder och bidrar till en miljömäs-
sigt hållbar livsstil.

Högt exploateringstryck  
kräver en långsiktig strategi 
Dagens höga exploateringstryck ökar beho-
vet av långsiktiga strategier för hur utbygg-
naden 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 4 000 bostäder i både flerbostadshus 
och småhus, och utbyggnaden av dessa kom-
mer att förändra Bro i grunden. 

I avsnittet om bebyggelseutveckling beskriver 
vi med hjälp av ett antal planeringsinriktningar 
hur vi ska bygga för att Bro ska kunna utveck-
las till en modern småstad. 

Foto av: Hans Christiansson/Mostphotos

Bebyggelseutveckling
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Vad menar vi när vi säger 
”småstad”?
I FÖP Bro 2040 skriver vi mycket om att 
bygga småstad. Småstadsmässighet… 
småstadsgata… småstadskänsla... Men vad 
betyder det egentligen? 

När vi talar om ”småstadsmässighet” i 
FÖP Bro menar vi ett stadsrum som är 
aktivt under dygnets flesta timmar. Parker, 
torg och offentliga byggnader är en 
sammanbindande del av gatunätet och 
bidrar till en blandning av funktioner och 
ett varierat socialt liv. Husens entréer 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.

Foto av: Gamma-Man/Mostphotos

Så här ska vi göra
Bibehåll Bros måttliga skala och  
utveckla centrala Bro till en modern 
småstad

Utvecklingen av centrala Bro är viktig inte 
bara för de boende i området utan för hela 
Bro och för hela kommunen. Det är i centrala 
Bro vi skapar den småstadskärna som ger Bro 
sin karaktär av en modern småstad. Med sin 
genomgående låga bebyggelse, småskalighet 
och lekfulla gestaltning av centrum har Bro 
potential att utveckla och förädla sitt uttryck 
som småstad. Det ska vi göra genom att för-
täta runt centrum och längs Enköpingsvägen 
med bostäder av småstadskaraktär. Tillsam-
mans med en medveten gestaltning av gatu-
rummet kommer detta stärka centrala Bros  
identitet som småstad. 

Använd fysisk planering för att  
utveckla Bro till ett mer samman-
hållet, tryggt och jämlikt samhälle 
med småstadsprägel

Bro idag karaktäriseras av synliga (fysiska) 
och osynliga (socioekonomiska) barriä-
rer. Här finns både socioekonomiska och  
sociala utmaningar samt utmaningar i den  
fysiska miljön. Bebyggelsen är utspridd över 
en relativt stor yta och avstånden kan ibland 
upplevas som större än de egentligen är. För 
den fortsatta utbyggnaden bör fokus vara 
att minska barriärer mellan områden och 

människor, både fysiska och mentala.  Det kan 
vi göra genom att skapa och utveckla mötes-
platser där  människor från olika områden kan 
mötas, som torg, parker och skolor med upp-
tagsområden som blandar barn från olika om-
råden. Vi vill också förtäta med bostäder på ut-
valda platser för att binda ihop tätorten, skapa 
mer liv och rörelse  och större underlag för 
service och kollektivtrafik.

Satsa på förtätning och utveckling 
av befintligt bostadsbestånd.

Med de stora utbyggnadsprojekt som pågår i 
kommunen är det lätt att glömma de mindre 
projekten som kan göra den största skillnaden. 
Vi ska förtäta på utvalda platser i Bro för att få 
bebyggelsen att hänga ihop bättre, bryta upp 
segregationen mellan olika områden och fylla 
tomrum med nytt och levande innehåll. Att 
förtäta är också ett mer hållbart och klimat-
vänligt sätt att bygga, eftersom vi kan använda 
oss av befintlig infrastruktur och inte ta obe-
byggd naturmark i anspråk. Vi ska också ut-
veckla vårt befintliga bostadsbestånd på ett sätt 
som höjer kvaliteten och stärker upplevelsen 
av en väl omhändertagen offentlig miljö. 

Prioritera områden för bostäder som 
redan finns utpekade för bebyg-
gelseutveckling i översiktsplanen. 
Koppla till befintliga områden och 
undvik ”satelliter”.

Den bebyggelse som pekas ut i FÖP Bro 2040 
ger god planberedskap för bostäder och verk-
samheter för många år framöver. Nu krävs 
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uthållighet för att skapa den moderna små-
stad som Bro har alla möjligheter att bli.   
Kommunens resurser behöver samlas ihop 
och koncentreras för att uppnå bästa möjliga 
resultat. Vi fokuserar på det vi har beslutat i 
ÖP 2010 och FÖP Bro och pekar inte ut ytter-
ligare stora planområden som inte kopplar till 
övrig bebyggelse.

Höj kvaliteten på grönområden och 
offentliga rum i samband med att vi 
förtätar med bostäder och arbets-
platser

Bro har många tätortsnära grönytor av olika ka-
raktär, allt från skogsområden och gröna pro-
menadvägar till gräsmattor och planteringar. 
Ytorna används i olika hög grad för rekreation 
och lek, och en del av dem kommer att tas i an-
språk när Bro förtätas. De förtätningar som görs 
ska innebära något positivt för Broborna, och  
kommunen ska ta tillfället i akt vid förtät-
ningsprojekt att höja kvaliteten på närliggande 
grönytor. Vid förtätning är det också viktigt att 
skapa vackra och inkluderande offentliga rum, 
och goda boendemiljöer med avseende på till 
exempel buller och luftkvalitet.

Eftersträva en varsam blandning av 
olika hustyper och upplåtelseformer

I småstaden Bro finns det plats för 
människor med olika bakgrund och  
behov. Det behövs en blandning av typer av 
bostäder och byggnader, för att passa för olika 
skeden i livet och för att ge en variation åt stads-
bilden. Blandningen ska dock göras varsamt, 

med hänsyn till boendemiljön och till att vis-
sa enhetliga bostadsområden har högt kultur- 
historiskt värde. Det är viktigast att det finns en  
variation av hustyper och upplåtelse- 
former i Bro som helhet, snarare än i alla om-
råden och överallt. 

Bygg på naturens och landskapets 
villkor

När Bro växer och förtätas vill vi göra det 
på ett sätt som harmonierar med land- 
skapet och tar hänsyn till de särskilda  
förutsättningarna på platsen. På det sättet 
kan vi spara och förstärka natur- och land-
skapsvärden vid nya exploateringar, och 
låta dem berika nya områden och bidra 
till goda boendemiljöer. Vi vill också höja  
attraktiviteten i Bro genom att öka tillgänglig-
heten till våra främsta värden som är Mälaren, 
sjöarna och naturområdena.

Med den här planeringsinriktningen 
bidrar vi till att skydda världens  
natur- och kulturarv.  

Vi ska utveckla våra tätortsnära idrotts- 
och rekreationsområden, som Råby- 
skogen, Bro IP och Hällkana. Vi ska  
skydda utsatta grupper vid värmeböljor 
genom att bevara och lägga till grönska och 
skugga vid skolor, äldreboenden och tor-
get. Att planera för ökad trygghet är ock-
så centralt för folkhälsan. Vi ska stärka 
tryggheten i centrala Bro för att öka  
möjligheten för alla att röra sig utomhus såväl 
dag- som kvällstid. 

Reservera ytor för dagvatten, över-
svämningar och skyfall

Att bygga mycket nytt innebär fler hård-
gjorda ytor och mindre växtlighet. Med 
ökad risk för översvämningar och sky-
fall till följd av klimatförändringar gör 
det hanteringen av dagvatten till en av de  
stora utmaningarna för alla kommuner. 
Vår planering ska vara långsiktig och håll-
bar, och därför pekar vi ut ytor för dag-
vattenhantering, översvämningar och 
skyfall. Att spara de ytorna kommer att 
skydda invånarna mot problem i fram- 
tiden, och göra det möjligt för  
kommunen att växa på ett hållbart sätt. 
Dagvattenhanteringen bidrar även till att 
uppfylla miljökvalitetsnormer för vatten 
(MKN).  Kommunens arbete med dag- 
vattenplan, dagvattenpolicy, vattenplan samt 
åtgärdsprogram för Broviken ska vara vägle-
dande i kommande planering och exploate-
ring.

Att avsätta ytor för översvämningar 
och skyfall bidrar till att mildra de 
negativa effekterna av natur- 
katastrofer.  

Använd fysisk planering för att  
stärka folkhälsan 

Vi vet att det finns skillnader i hälsa  
mellan olika grupper i befolkningen. Skillna-
derna syns mellan olika kommuner, mellan 
olika områden inom kommunen, och fram-
för allt mellan kvinnor och män. Den fysiska 
planeringen har en viktig roll i att främja folk- 
hälsan. 
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Skapa dagvattenlösningar med  
rekreativa kvalitéer.

Ytor för dagvatten behöver inte vara tråkiga. 
Tvärtom kan de med rätt utformning bli plat-
ser för vila och rekreation. Vatten av olika slag 
ska bli ett estetiskt och naturligt inslag i stads-
bilden i Bro - det kan handla om dammar, 
diken eller andra former där hanteringen av 
dagvatten inte bara bidrar med funktion utan 
också är vackra platser där man gärna stan-
nar till och vilar blicken en stund.  Dagvatten- 
lösningar kan även utgöra livsmiljöer för  
insekter, växter och djurliv och på så sätt bidra 
till den ekologiska hållbarheten.

Värna och utveckla ekosystem- 
tjänster 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 männ-
iskan. 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 stadsrum, parker och naturområden så 
de kan fungera som invånarnas utomhusvar-
dagsrum och användas året runt. Planförslaget 
följer de riktlinjer och strategier som kommu-
nens Grönplan redan tagit fram. Flera åtgärds- 
förslag har, eller håller på att, förverkligas.

I Bro ska också vattnet få ta plats. Kopplingen 
till Mälaren och Lejondalssjön ska stärkas, 
målpunkter vid vattnet ska utvecklas, och 
Brobäcken och Sätrabäcken ska värnas och ut-
vecklas som de tätortsnära upplevelsevärden 
de är.

Reservera yta för en ny  
kretsloppscentral.

Vid Kockbacka trafikplats föreslås ett nytt samlat 
centrum för kommunens kretsloppsverksam-
het och tillhörande funktioner. Fördjupade 
studier av ytdisposition behövs för att bedöma 
möjligheterna bättre. Det behöver också till-
komma nya vägkopplingar, dels en anslut-
ning i söder ifrån Kockbackavägen, dels en ny 
koppling västerut mot Finnsta. Det finns inget 
politiskt beslut om att slå ihop dagens två 
kretsloppcentraler till en. Särskild dialog ska 
genomföras i frågan.

Var och hur vill vi bygga 
nya bostäder? 
FÖP Bro föreslår ny bebyggelse som varken 
finns med i ÖP 2010 eller ingår i något pågå-
ende detaljplanearbete. I förslaget skiljer vi på 
några olika typer av bebyggelse: 

Hus i småstad. 
Blandad bebyggelse med stadsvillor och 
flerbostadshus upp till cirka fyra våningar. 
Trygga och tillgängliga offentliga rum i form 
av gator, torg, parker och vattenrum som ut-
gör ett sammanhängande nätverk. Lokaler 
i bottenvåningar på strategiska ställen och 
entréer som vetter mot gatan. Lekplatsen 
är en självklar del i det offentliga rummet.  
Kulturmiljövärden tas tillvara vid till exempel 
villaomvandlingar.

Småhus i park.
En kombination av park, dagvattenhante-
ring, ny vägkoppling och ny bebyggelse. 
Stadsradhus med entrésida som möter ett 
offentligt gaturum och blågrönt stråk med 
möjligheter för rekreation, dagvattenhante-
ring, skydd mot vind och hetta och stads- 
odling. De blågröna stråken förbinder och 
ger förutsättningar för biologisk mångfald.

Tätortsavgränsning

Kopplingar för bil, ny väg

Kopplingar för gång- och 
cykel

Ytor att utreda för 
kretsloppscentral med mera

Strategiska blågröna stråk 
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Diagram ny bebyggelse:

Inspirationsbilder bebyggelsetyperna - ”hus i småstad”, ”småhus i park”,  ”småhus i natur” och ”hus i jordbrukslandskap”.
Bildkällor: Okänd,  arkitekterna Brunnberg och Forshed samt Mostphotos. 

Enköpingsvägen, Norrgrindsvägen,  
Köpmanvägen samt i delar av Gamla Bro, till 
exempel runt stationsområdet.

2. Nordväst om Brohuset.

”Småhus i park”.

3. Råbyvägen.

”Småhus i park”. Bebyggelsen ska samspela 
med dagvattenåtgärder på platsen. 

4. Mellan Lejondalsvägen och  
Stora sandhagen.

”Småhus i park”. 

5. Mellan Kockbackarondellen och  
Sandbodavägen.

”Hus i jordbrukslandskap”, 

6. Öster om Kockbacka.

”Småhus i natur”. För området öster om  
Kockbacka finns en förstudie framtagen som 
preciserar förslaget till ny bebyggelse.

Småhus i natur
Sammanhängande bebyggelse med mark-
bostäder. Bostäderna hålls ihop för att 
kunna skapa större sammanhängande ge-
mensamma grönområden. Byggnaderna 
ska anpassas till landskapet och undvika 
plansprängning och onaturlig schaktning. 
Det är nära till naturen.

Hus i jordbrukslandskap
Ett kluster av bostadsbebyggelse 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 natur- 
miljön på platsen. Upplevelsevärden och 
utblickar som hänger samman med land- 
skapets avläsbarhet ska inte byggas bort. 

7. Kvista

”Småhus i natur” och ”småhus i park” där om-
rådet ansluter till bebyggelsen i Tegelhagen 
och Jursta. En förstudie med preciserat förslag 
är framtagen för området.
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Bebyggelseutveckling

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster

Strategiska blågröna stråk

Torg, service och handel

DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD

Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark

Tätortsavgränsning

1
1 17

2

4

5

6

3

1. Bro torg, Enköpingsvägen och centrala Bro 
nära stationen.

Vi förtätar med ”hus i småstad” längs  
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Infrastruktur
Planeringsinriktningar

• Minska barriäreffekten av järnvägen 
och bind ihop gamla och nya delar 
av Bro med varandra genom fler 
över- eller undergångar.

• Utveckla Enköpingsvägen och  
Köpmanvägen till huvudstråk och 
småstadsgator som knyter ihop Bro 
och på så sätt stärker sammanhåll-
ningen och småstadskänslan.

• Gestaltning och utformning av  
gator och gångstråk ska bidra till 
en trygg, trivsam och levande små-
stadsmiljö.

• Bygg ut och knyt ihop cykelnätet i 
Bro för att göra det enklare,  
tryggare och trevligare att gå och 
cykla.

• Stärk cykelstråket mellan Bro och 
verksamhetsområdet i Brunna för 
att knyta tätorterna tätare ihop.

• Öka robustheten i vägnätet genom 
att undersöka förutsättningarna för 
en ny vägsträckning från Håtunavä-
gen till Kockbackavägen.

• Gör plats för utökad cykelparke-
ring på torget, vid stationen och i 
anslutning till de busshållplatser 
där det finns ett behov.

• Skapa förutsättningar för en ut-
byggd laddinfrastruktur för en 
utökad elektrisk fordonsflotta och 
planera för fler klimatvänliga driv-
medel. 

• Utveckla entréerna till Bro för gång, 
cykel och bil. 

mellan olika områden. Dessa barriärer 
behöver överbryggas på olika sätt för att 
skapa ett mer sammanhållet Bro.

• Det saknas idag tvärkopplingar mellan bo-
stadsområden norr om Enköpingsvägen. 
Lokal fordonstrafik är därför hänvisad till 
Enköpingsvägen, utan mer effektiva  
alternativ.

• Det finns tydliga luckor där gång- och 
cykelvägnätet inte hänger ihop, vilket 
begränsar framkomligheten och samman-
hållningen mellan områden. 

Så här ska vi göra
Minska barriäreffekten av järnvägen 
och bind ihop gamla och nya delar 
av Bro med varandra genom fler 
över- eller undergångar.

Söder om järnvägen växer det nya området 
Trädgårdsstaden fram. Men trots att det gamla 
och nya Bro delas av järnvägen ska Bro vara en 
sammanhållen modern småstad. Det kommer 
att finnas skolor, mötesplatser och offentlig 
service på båda sidor av järnvägen som vem 
som helst ska kunna nå. Du ska kunna bo på 
södra sidan och gå i skola på norra sidan, eller 
vice versa. För att Bro ska vara en samman-
hållen tätort utan för stora klyftor behöver vi 

Bro - ett samhälle som  
håller ihop
Vi vill att Bro ska vara en småstad som hänger 
ihop inbördes, där människor lätt rör sig mellan 
olika områden. Järnvägen och Enköpingsvägen 
utgör idag barriärer mellan olika delar av Bro. 
När Bro växer söderut på andra sidan järn- 
vägen och ner mot Mälaren blir det viktigare än 
någonsin att överbrygga klyftorna och binda 
ihop de olika delarna med varandra. 

Utmaningar:

• Både järnvägen och flera bilvägar utgör 
barriärer i samhället. Detta minskar  
rörligheten och känslan av samhörighet 
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Infrastruktur Bro
¯

,

Entréer till tätorten

Strategisk koppling, ny väg

Utredningsförslag strategisk koppling, ny väg 

Strategisk koppling båt

Strategisk koppling gång och cykel

Eko- sociodukt, förslag

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster 

Strategiska blågröna stråk

!( Ny trafikplats

!( Ny kretsloppscentral

Bro station

Torg, service och handel

Målpunkt Mälaren

Friluftsområde

Ø Bro IP

Bro IP utveckling

Grön koppling

Regionalt svagt samband

Tätortsavgränsning

Rekreation, natur- och kulturmiljö, areella näringar Tegelhagen

Skällsta

Kvista

Högbytorp

Rättarboda

E18

E18

Enköpingsvägen

Görvälnkilen

Trafikplats Bro

Trafikplats
Kockbacka

J
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Småstadsgator och tung  
trafik - hur går det ihop?
Ett centralt förslag i målsättningen att ut-
veckla Bro till en modern småstad, är att 
omvandla Enköpingsvägen till en stadsgata. 
Det kommer att förändra karaktären på En-
köpingsvägen på ett sätt som kan påverka 
framkomligheten. Gaturummet kommer att 
förändras med nya entréer, uteserveringar 
och annan aktivitet på trottoarerna. En lägre 
hastighet på Enköpingsvägen än dagens 50 
km/h i centrala delar är önskvärd. Kommu-
nen har anhållit hos Länsstyrelsen om att ta 
bort Enköpingsvägen genom centrala Bro 
som sekundärled för farligt gods, då bättre 
och säkrare alternativ för farligt gods-trafik 
finns via Kockbackavägen och E18. 

För att ändå möjliggöra för lokala transpor-
ter och annan tung trafik att ta sig fram när 
och om de behöver, är det viktigt att se till 
både utformning och standard. Gatan kan 
utformas på ett sätt som har vistelsekvali-
teter, samtidigt som det finns plats för både 
trafik och parkering. Hinder för lantbruksfor-
don ska undvikas. 

Kommunens ställningstagande är att det 
fortfarande ska vara möjligt för tung trafik 
att färdas på Enköpingsvägen. Men has-
tigheten kan komma att sänkas och andra 
anpassningar göras för att utforma en trygg 
och trivsam gatumiljö på de gåendes villkor.

Inspirationsbild småstadskänsla från Holland

stärka sambanden och uppmuntra till rörelse 
mellan norra och södra Bro. Därför pekar vi 
ut tre nya över- eller undergångar över järn-
vägen. En i anslutning till stationsområdet, 
en i anslutning till den västliga entrén och  
en i anslutning till den planerade skolan vid  
Kockbacka gärde. 

Utveckla Enköpingsvägen och  
Köpmanvägen till huvudstråk och 
småstadsgator som knyter ihop Bro 
och på så sätt stärker samman- 
hållningen och småstadskänslan.
För Enköpingsvägen bör detta ske med hjälp 
av förtätning med bebyggelse av småstadstyp 
och medveten gestaltning av gaturummet. För 
Köpmanvägen handlar det om att skapa ett 
tydligare stråk med hjälp av gestaltning och, 
om det finns förutsättningar i form av tillgäng-

liga ytor, skapa målpunkter och aktiviteter 
längs vägen. Om det tillkommer ny bebyggel-
se längs Köpmanvägen är det viktigt att även 
denna får en gestaltning som för tankarna till 
småstad. Förtätning längs huvudstråken ska 
inte begränsa framkomlighet för till exempel 
busstrafik.

För att bygga vidare på detta uttryck bör även 
delar av Ginnlögs väg och Rösaringsvägen för-
ändras från landsväg till mer av ett gaturum i 
takt med att samhället växer vidare ned mot 
Mälaren.

Målpunkter och aktiviteter för barn 
längs stråk där många människor rör 
sig bidrar till igenkänning och att  
vägen inte känns så lång. Det signa-
lerar också att gatan och dess omgiv-
ningar är till för barnen, inte bara för 
de vuxna.

Gestaltning och utformning av gator 
och gångstråk ska bidra till en trygg, 
trivsam och och levande småstads-
miljö.

Utformning och gestaltning av gator och 
gångstråk är lika viktigt som funktion för att 
skapa en hållbar småstadsmiljö. Vi ska anpassa 
skalan efter de gående och skapa målpunkter 
längs vägen för att möjliggöra liv och variation 
i stadsrummet. Parker, torg och andra mötes-
platser ska vara en naturlig och sammanbin-
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i stället för att ta bilen, för att bromsa klimat-
förändringarna, stärka folkhälsan och uppnå 
en mer hållbar utveckling. Vi vill bidra till det 
genom att stärka gång- och cykelnätet i Bro på 
de ställen där det brister idag. Vi pekar ut ett 
antal nya eller kompletterande stråk för gång 
och cykel, till exempel kompletteringar längs 
med Enköpingsvägen genom hela Bro, ett nytt 
stråk genom Skällsta mellan Håtunavägen och 
Råbyvägen, och en komplettering av cykelväg 
fram till handelsområdet (Willys) i Skällsta. 
Gestaltningen av gång- och cykelvägar och 
miljön runt omkring dem måste också bidra 
till trygghet för dem som rör sig där, både på 
dag- och på kvällstid. 

För den planerade utbyggnaden av gång- och 
cykelnätet på detaljerad nivå, se kommunens 
gång- och cykelplan (2021). Kommunens  
cykelstrategi (2020) beskriver kommunens  
strategi för ökad och säker cykling i  
Upplands-Bro kommun.

lan Bro och Kungsängen parallellt med  
Enköpingsvägen. Men det saknas en tydlig 
koppling mellan Bro och målpunkterna i 
Brunna, framför allt till verksamhetsområ-
det och dess arbetsplatser. Vi vill knyta Bro 
och Kungsängen närmare varandra genom 
att stärka den befintliga sträckan mellan Bro 
och Brunna som gång- och cykelstråk. Detta 
kan troligtvis göras med relativt enkla medel  
eftersom sträckan redan finns idag. En tydligare 
gång- och cykelväg skulle ha stor betydelse för 
dem som till exempel arbetspendlar med cykel 
till Kungsängens norra delar. 

Om den nya vägkopplingen för bil som pekas 
ut mellan Kockbacka trafikplats och Brunna 
verksamhetsområde blir verklighet, föreslår 
vi också att regionala cykelnätet utvidgas med 
en parallell koppling mellan Bro och Brunna 
längs med den nya vägen.

Öka robustheten i vägnätet genom 
att undersöka förutsättningarna för 
en ny vägsträckning från  
Håtunavägen till Kockbackavägen.

När vi utvecklar och förtätar inom be-
fintlig tätort är vägstrukturen en viktig  
pusselbit för att få olika delar att hänga ihop 

Genom att förbättra möjligheterna 
för cykling bidrar vi också till att 
stärka folkhälsan.

Genom att göra det lättare att cykla 
till arbetsplatserna i Brunna  
verksamhetsområde, möjliggör vi 
arbetspendling utan fossila bränslen. 

Bygg ut och knyt ihop cykelnätet i 
Bro för att göra det enklare, trygga-
re och trevligare att gå och cykla.

Fler människor behöver välja att gå och cykla 

Gestaltningen är viktig för den upplevda 
tryggheten på en plats. Eftersom kvinnor 
generellt oftare än män upplever otrygg-
het i offentliga miljöer är detta också en 
jämställdhetsfråga. 

Stärk cykelstråket mellan Bro och 
verksamhetsområdet i Brunna för 
att knyta tätorterna tätare ihop.

Det regionala cykelstråket går idag mel-

dande del av gatunätet. Längs stråket mellan 
stationen och torget vill vi ha övergångsställen 
över Enköpingsvägen i stället för gångtunn-
lar. Det kan också vara önskvärt att undvika 
rondeller i centrala Bro och i stället ha vanliga 
gatukorsningar, eftersom det i större utsträck-
ning är anpassat efter dem som går och cyklar.
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Foto av: Michael Folmer/Mostphotos och Upplands-Bro kommun

bättre. Idag har det lokala vägnätet i Bro god 
framkomlighet och kapacitet finns också för 
tillväxt. Nya tvärförbindelser genom Bro sam-
hälle skulle bidra till en mer sammanhållen 
tätort och möjliggöra bättre linjedragningar 
för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir 
vägnätet också mer robust vid olyckor eller 
andra problem i vägnätet. Vi föreslår därför 
en ny vägkoppling med bil norr om centrum 
från Håtunavägen via Lejondalsvägen till  
Kockbackavägen. Detta knyter ihop Bro även 
norr om centrum. Förutsättningarna för det-
ta och den exakta sträckan för en koppling  
behöver utredas närmare.

Gör plats för utökad cykelparkering 
på torget, vid stationen och i anslut-
ning till busshållplatser där det finns 
ett behov.

För att cykeln ska kunna utgöra ett verkligt al-
ternativ till bilen för till exempel arbetspend-
ling, krävs inte bara  välfungerande gång- och 
cykelvägar utan också någonstans att ställa  
cykeln vid viktiga knutpunkter som stationen, 
torget och vissa busshållplatser. I all detalj- 
planering och utbyggnad måste principen om 
en väl utbyggd cykelinfrastruktur finnas med. 

Skapa förutsättningar för en ut-
byggd laddinfrastruktur för en  
utökad elektrisk fordonsflotta och 
planera för fler klimatvänliga driv-
medel.

I Bro 2040 tror vi att bilar och annan motor-
driven trafik kommer att ha en plats, även om 

användandet kan komma att se annorlunda 
ut än idag. Men något som är säkert är att vi 
kommer att använda andra drivmedel för vår 
fordonsflotta. Idag drivs de flesta bilar fortfa-
rande av fossila bränslen. I Bro 2040 kommer 
merparten av bilflottan drivas av el eller av an-
dra förnyelsebara drivmedel. Elbilar och olika 
alternativ till fossila drivmedel utvecklas hela 
tiden, och det är svårt att säga exakt hur det 
kommer att påverka vår tekniska infrastruk-
tur. Men vi kommer behöva planera för en 
utbyggd laddinfrastruktur för elbilar, och ha 
en beredskap för att biogas och andra former 
av förnyelsebara drivmedel, självkörande  
bilar, mobilitetshubbar och andra mobilitets- 
lösningar är naturliga inslag i stadsbilden 
och ger nya förutsättningar för planering av  
infrastruktur.

Utveckla entréerna till Bro för gång, 
cykel och bil.

Entréerna till tätorten är de punkter där man 
upplever att man kommer in i tätorten utifrån. 
För boende i tätorten som kommer hem från 
jobbet eller resan är det kanske den punkt där 
man känner att man är ”hemma”. 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. Vi pekar ut entréer 
för både gång, cykel och bil, där utformning-
en och skalan behöver anpassas efter trafikslag. 
Det är också viktigt att se till att det är lätt att ta 
sig vidare från entréerna från landsbygden in 
till centrala Bro när man går eller cyklar. 
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Bro torg 
delar som riktigt stationsnära centrumnoder 
får. Däremot ligger det i dagens geografiska 
centrum av tätorten med närhet till många 
bostadsområden av olika karaktär och täthet. 
Det gör Bro torg till en potentiell mötesplats 
för människor med olika bakgrund och förut-
sättningar, vilket är en tillgång både för torget 
och kommunen som helhet. 

Utmaningar:
• Hård konkurrens från främst externa  

handelsplatser i närliggande områden be-
gränsar möjligheten att utveckla handeln i 
Bro centrum.

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

Så här ska vi göra
 
På sikt ska tyngdpunkten i Bro  
centrum förflyttas söderut mot  
centrumrondellen vid  
Enköpingsvägen och mot  
Köpmanvägen, för att knyta ihop 
station och torg.
En förstudie har tagits fram för Bro  
centrum som visar att det finns en stor po-
tential att utveckla Bro centrum genom för-
tätning och gestaltning, och genom att på sikt 

Torget är tätortens hjärta
Bro torg ska utvecklas som en levande mötes-
plats i kommunen. Det ska vara en plats som 
skapar liv och rörelse och ökar tryggheten, ger 
arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad ser-
vice. 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 varie-
rad 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 statio-
nen, varför man inte får de kommersiella för-

Planeringsinriktningar

• På sikt ska tyngdpunkten i Bro  
centrum förflyttas söderut mot 
centrumrondellen vid  
Enköpingsvägen och mot  
Köpmanvägen, för att knyta ihop 
torg och station.

• Utveckla Bro torg till en trygg  
mötesplats genom att tillföra nya 
bostäder och lokaler, utveckla de 
offentliga rummen och aktivera 
ytorna runt omkring torget.

• Stärk underlaget för service och 
restauranger genom att förtäta 
centralt.

• Satsa på genomtänkta boende- 
former av hög kvalitet.

• Öka vuxennärvaron runt torget med 
fler arbetsplatser.

• Överbrygga Enköpingsvägen som 
barriär för att stärka kopplingen 
mellan torget och stationen.

• Bind samman ny och befintlig be-
byggelse med gemensam odling.

• Synliggör de små barnens plats på 
torget genom fler lekytor för  
mindre barn.
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flytta tyngdpunkten för handel och service 
söderut mot centrumrondellen och  
Köpmanvägen. När Bro tätort växer söder- 
ut är det viktigt att Bro centrum utvecklas 
för att kunna vara en knutpunkt för hela Bro. 
Genom att stärka torgets koppling till En-
köpingsvägen och Köpmanvägen mot sta-
tionen ska centrum bli mer lättillgängligt 
för alla oavsett om en färdas med kollektiv- 
trafik, cykel, bil eller till fots.

Flytten av centrums tyngdpunkt ska dels 
ske genom att aktivt arbeta med befint-
ligt centrum och dess utemiljöer och dels 
genom att främja förtätning med handel 
och möjliga affärslokaler söder om dagens 
centrum mot centrumrondellen och  
Köpmanvägen.

Utveckla Bro torg till en trygg mötes-
plats genom att tillföra nya bostäder 
och lokaler, utveckla de offentliga 
rummen och aktivera ytorna runt tor-
get.
Underlaget för ett kraftigt ökat handelsutbud 
i centrum är begränsat. Däremot är Bro torg 
viktigt för ortens identitet och som gemen-
sam samlingspunkt för människor 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 att-
raktiv mötesplats behöver vi höja kvaliteten på 
utemiljön på ett sätt som stärker småstadskäns-

lan och ger intrycket av en väl omhändertagen 
offentlig plats. Nya byggnader och gestaltning 
av stråk, hållplatser och parkeringar kan ska-
pa tydliga och trivsamma entréer till torg- 
området. Torget skulle också vinna på om fler 
kommunala verksamheter lokaliserades dit, 
för att ytterligare stärka samhällets närvaro i 
centrala Bro.

En omvandling av Broskolans lokaler kan 
öppna upp passager och möjliggöra ett öpp-
nare stadsrum och ett bättre flöde genom Bro 
centrum. Det skulle även öka tillgängligheten 
till närliggande grönområde och fritidstaktivi-
teter.

För att torget ska kännas som en trygg plats 
hela dygnet behöver de omkringliggande 
byggnaderna aktiveras såväl dag- som kvälls-
tid. Det kan exempelvis handla om att skapa 
möjligheter för kultur- och fritidsaktiviteter 
eller föreningsliv i torgets lokaler.

Stärk underlaget för service och  
restauranger genom att förtäta  
centralt.
Det är viktigt att Bro torg upprätthåller sam-
hällsfunktioner och service för att  tillgången 
till detta ska vara jämlik, och för att signale-
ra att Bro är en viktig plats. Med rätt insatser 
kan torget fortsätta att erbjuda närservice och 
viss lokal handel. En förtätning med bostäder 
i centrum, längs med Enköpingsvägen och  
Köpmanvägen skulle både ge ett ökat under-
lag för service, och vara en möjlighet att stärka  
attraktiviteten och småstadskänslan med rätt 
typ av bebyggelse. I Förstudien för Bro centrum 
som följer med som underlag till FÖP Bro finns 
analyser av behov och möjliga volymskisser re-
dovisade i scenariot ”Förtätning med småstads-
känsla”.

Genom att skapa en trygg, inkluderande 
och tillgänglig torgmiljö ökar vi möjlig-
heterna för alla människor att delta i det 
sociala, ekonomiska och politiska livet.
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Satsa på genomtänkta boendeformer 
av hög kvalitet
Bro torg är trots sitt stationsnära läge ingen 
självklar magnet för inflyttande befolkning. 
För att en förtätning med lägenheter ska bli 
lyckad krävs väl gestaltade bostäder som 
ebjuder 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 upplåtelse- 
form, varför fler prisvärda bostadsrätter skulle 
kunna bidra till större variation. Yngre seniorer 
är också en grupp som saknar tilltalande 
boendealternativ i Bro idag, och där attraktiva 
bostäder med gemensamhetsytor skulle kun-
na fylla ett behov. Ny bebyggelse bör också 
gestaltas på ett sätt som bidrar till att stärka 
småstadskänslan. 

Öka vuxennärvaron vid torget 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 ytterliga-
re arbetsplatser genom att förtäta i strategiska 
lägen i centrala Bro, för att öka befolknings- 
underlaget för service och på så sätt möjliggöra 
för ytterligare någon restaurang eller liknande 
att etablera sig vid torget. 

Den nya bebyggelsen skulle också kunna er-
bjuda någon extra lokalmöjlighet i botten- 
våning, till  exempel på ett hörn längs  
Köpmanvägen.

Om torget ska vara tätortens centrala sociala 
mötesplats behöver vi skapa olika ytor som är 
tillägnade Brobor i alla åldrar. Barn är brukare 
av det fysiska rummet likt alla andra samhälls-
medlemmar, men det finns ibland en risk att 
barnperspektivet blir mindre synligt i plane-
ringen och utformningen av våra allmänna 
platser. Vi ska därför se till barnens särskilda 
behov och önskemål i utvecklingen av torget 
och skapa ytor som är fokuserade på barns lek. 
När barnen trivs och vill vara på torget har vi 
goda förutsättningar för att Bro torg ska vara 
en trivsam och trygg plats för alla.

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 En-
köpingsvägen. Övergångsställen är att föredra 
eftersom gångtunnlar inte minskar barriär-
effekten lika mycket och ofta upplevs som 
otrygga.

Bind samman ny och befintlig  
bebyggelse med gemensam odling
Skapa öppna gårdar med gemensam stadsod-
ling eller annan form av odlingslotter mellan 
den nya bebyggelsen längs Norrgrindsvägen 
och Råbyområdet.

Synliggör de små barnens plats på 
torget genom fler lekytor för mindre 
barn. Foto: okänd och Susanna Evert

Likaså kan en ny användning av Broskolans 
lokaler för arbetsplatser och kulturaktiviteter 
innebära ett positivt tillskott till centrum och 
skapa mer aktiviteter och vuxennärvaro på 
kvällstid.

Genom att låta barn vara med och 
utforma det offentliga rummet kan 
vi göra barnen delaktiga i sam-
hällsplaneringen. 

Genom att göra plats för fler arbets-
platser i centrala Bro, bidrar vi till 
att skapa nya arbetstillfällen och 
möjliggör för ökad företagsamhet.
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Bro torg och station

¯

Förslag till ny stationsentré

Befintligt stationsläge

Huvudstråk Köpmanvägen + Norrgrindsvägen

#

# Strategisk koppling, ny väg

Utred genomfart Härnevi skolväg

Utred ny väg, tvärkoppling norr om Bro torg

Strategisk koppling, gång och cykel

Ny gång- och cykelbro över järnvägen

Strategiska blågröna stråk

Grönområden, utveckling rekreation

Torg, service och handel

Bebyggelseutveckling

Särskilt värdefulla kulturmiljöer

Pågående utbyggnad, antagen detaljplan

Pågående detaljplaner

Tätortsavgränsning

1 Mötesplats, barns lek och rekreation

2 Mötesplats, aktivitet och friluftsliv

3 Målpunkter utmed huvudstråk

4 Fornlämningsmiljö, upplevelsevärden

5 Utveckla parkstråk, dagvatten

6 Utveckla plats för ny stationsentré

7 Plats för vändspår

Centrumutveckling
I centrum ska vi förtäta med nya bostäder 
för att stärka underlaget för service och 
kommersiella verksamheter. Vi ska öka 
vuxennärvaron med fler arbetsplatser och 
förbättra trygghetern genom att skapa mer 
liv och rörelse över torget. Vi ska skapa 
gemensamma mötesplatser och odlingsytor 
och synliggöra de små barnens plats på 
torget genom fler lekytor.

Förtätning Enköpingsvägen
Vi ska utveckla Enköpingsvägen från en 
genomfartsled till en småstadsgata. Enkö-
pingsvägen ska fortsatt behålla sin funktion 
för den lokala trafikförsörjning och framkom-
ligheten för exempelvis bussar ska inte 
inskränkas. Men genom gestaltning, förtät-
ning med bebyggelse av småstadskaraktär 
som vetter ut mot gatan och nya kopplingar 
ska vi överbrygga Enköpingsvägen som 
barriär och skapa ett tryggt och levande 
gaturum.

Stationsutveckling
I stationsområdet ska kollektivtrafikens 
ytkrävande behov prioriteras. Vi ska bland 
annat säkerställa ytor för utveckling av 
bussterminalen samt reservera ytor för att 
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan och ett 
vändspår nordost om station. Stationsom-
rådet ska även utvecklas till en attraktiv 
mötesplats och knutpunkt för att stärka 
sammanhållningen mellan Bros olika 
delar. Arbetet med stationsutveckling ska 
ske i samarbete med Trafikverket och 
Region Stockholm.

Enköpingsvägen

J
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Bro stationsområde 

Pendeltågsstationen ska växa i takt 
med Bro
Området närmast stationen är attraktivt för 
många olika funktioner och konkurrensen om 
marken är stor. Exploatörer vill bygga bostäder 
stationsnära och pendlare vill ha en väl funge-
rande bytespunkt vid pendeltågsstationen. Man 
ska kunna byta smidigt mellan buss, cykel, bil 
eller taxi och pendeltåg. Området runt Bro sta-
tion är trångt och mark behöver reserveras för 
bytespunktens funktioner som inte kan förläg-
gas på annan plats. 

Hela stationsområdet med alla dess funktioner 
utvecklas för att vara attraktivt och med fung-
erande kollektivtrafik. I takt med att Bro växer 
behöver även busslinjenätet ses över. Fler bussar 
kräver mer plats vid stationen. En mer detalje-
rad förstudie som studerar olika scenarier för ut-
veckling av stationsområdet med samhällsservi-
ce, bussterminal, infartsparkering och pendeltåg 
har tagits fram. Förstudien slutredovisades våren 

2021 och resultatet har vägts in i den fördjupade 
översiktsplanen. I frågor gällande kollektivtra-
fik och stationsutveckling har kommunen inte 
egen rådighet och planering och utredningar 
behöver ske i samarbete med Trafikverket och  
Trafikförvaltningen i Region Stockholm. 

Utmaningar:
• Stationen är redan idag för trång och da-

gens bussterminal och infartsparkeringar 
kommer inte att räcka till för den utökade 
kollektivtrafik som behövs när Bro växer.

• När Trädgårdsstaden är utbyggd kommer 
järnvägen att utgöra en betydande barriär 
mellan gamla och nya Bro. Att Bro station 
i dagsläget bara har en uppgång, i den öst-
ra delen av perrongen, bidrar till en sådan 
barriäreffekt.

• Bristande kapacitet i järnvägssystemet gör 
att pendeltågen endast går i halvtimmestra-
fik i Bro. Lösningar behövs som möjliggör 
kvartstrafik snarast.

Planeringsinriktningar

• Bygg tätt nära stationen och öka 
tillgängligheten till stationen för 
cyklister, gående och kollektiv- 
trafikresenärer.

• Reservera och säkerställ ytor 
vid Bro station för utveckling av 
bussterminal, infartsparkering för 
bil och cykel och stationsnära ser-
vice. Prioritera bytespunktens funk-
tioner före andra intressen.

• Planera för ett vändspår för pen-
deln samt en ny stationsentré till 
västra änden av perrongen i Bro.

• Skapa ny vägförbindelse över eller 
under järnvägen väster om per-
rongen och koppla den till en väst-
lig entré. 

• Reservera mark för att i framtiden 
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan.

• Utveckla stationsområdet till en 
mötesplats och knutpunkt i små-
staden Bro.

• Utveckla grönområdet runt  
Sätrabäcken och vid Härnevi boll-
plan för rekreation och lek.

• Ta tillvara på stationsområdets vär-
defulla kulturmiljöer för att stärka 
platsens kvaliteter och Bros identi-
tet som stationssamhälle.

• Utred effekterna av att öppna Här-
nevi skolväg för trafik mot  
Enköpingsvägen.

Stationsområdet sett från ovan med blivande Trädgårsstaden i förgrunden.
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Så här ska vi göra
Bygg tätt nära stationen och öka  
tillgängligheten till stationen för  
cyklister, gående och kollektivtrafik-
resenärer.
För att skapa bättre underlag för samhällsser-
vice och möjliggöra stationsnära bostäder ska 
vi utnyttja tillgänglig mark väl och bygga tätt 
där så är möjligt runt stationen. Ny bebyggelse 
ska dock anpassas i sin skala till småstadska-
raktären i centrala Bro. Det är även viktigt att 
bebyggelsen planeras och utformas så att till-
gängligheten till stationen ökas med nya och 
stärkta kopplingar och stråk.

Reservera och säkerställ ytor vid Bro 
station för utveckling av busstermi-
nal, infartsparkering för bil och cykel 
och stationsnära service. Prioritera 
bytespunktens funktioner före andra 
intressen.
Kollektivtrafik är ytkrävande. För att fungera och 
vara ett attraktivt alternativ ska ytor reserveras 
för bussterminal, 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 intressen 
för att det ska finnas kapacitet för fler  
bussar och tåg. 

rats än. En över- eller undergång kopplad till 
västlig entré behövs för att minska barriäref-
fekten av järnvägen och göra det lätt att röra 
sig mellan gamla och nya delar av Bro. Det 
behöver utredas vidare om en ny vägkoppling 
är möjlig.

Reservera mark för att i framtiden 
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan.
Fyra spår även väster om Kallhäll kan i 
framtiden krävas för fortsatt utveckling av såväl 
pendeltågs- som regional- och fjärrtågstrafiken. 
Trafikverket avser att i närtid utreda behovet 
av kapacitetsförstärkning mellan Kallhäll och 
Bålsta genom en åtgärdsvalstudie. Resultatet 
från åtgärdsvalstudien behöver lyftas in i 
underlaget för den kommande planeringen.

Utveckla stationsområdet till en  
mötesplats och knutpunkt i  
småstaden Bro.

Stationsnära privata fastigheter kan behöva 
förvärvas för att en större bussterminal ska få 
plats. Om det inte går att utöka ytan för termi-
nalen vid stationen kan linjenätet behöva ut-
formas med bussarnas tidsreglering på annan 
plats, antagligen i Bro centrum. Nuvarande in-
fartsparkering norr om spåren är för smal för 
att få plats med vändmöjlighet för buss.

Foto av: Roland Magnusson/Mostphotos

Planera för ett vändspår för pendeln 
och 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. I förstudien 
om Bro stationsområde, scenario ”Västlig 
entré”, är en ny entré förlagd väster om dagens 
entré. Denna entré är också vår utgångspunkt 
och pekas ut i plankartan.  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 järnvägen väster om perrong-
en och koppla den till en ny entré.
En västlig förbindelse vid järnvägen i Bro 
pekades ut i ÖP 2010 men har inte realise-

Genom att prioritera bytespunktens 
funktioner framför andra intressen 
säkerställer vi förutsättningarna för 
en hållbar och inkluderande infra-
struktur. 
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Pendeltågsstationen är med dess funktion ett 
naturligt nav för Brobor både söder och norr 
om järnvägen, men stationen ska inte bara 
vara knutpunkt för kommunikationer utan 
även en central social plats där människor 
kan mötas. Parallellt med att Bro växer och 
att vi ska resa allt mer kollektivt i framtiden 
kommer stationsområdets betydelse för Bro 
att öka avsevärt. 

Med gestaltning, fler funktioner och aktive-
ring av allmänna platser ska stationsmiljön bli 
mer inbjudande för de som kommer till Bro 
med pendeln sam t bli en plats där invånar-
na som passerar vill dröja kvar och mötas. Ut-
veckling och utformning av stationsområdet 
är en kritisk framgångsfaktor för att stärka 
sammanhållningen mellan Bros olika delar.

Utveckla grönområdet runt  
Sätrabäcken och vid Härnevi boll-
plan för rekreation och lek.

Grönområdet runt Sätrabäcken mellan Enkö-
pingsvägen och Mälarbanan upplevs idag som 
en baksida mellan verksamhetsområdet och 
bebyggelsen vid stationen. En ny västlig en-
tré till pendeltågsstationen skulle ligga i direkt 
anslutning till grönområdet och utveckling av 
parkmiljö för rekreation och lek skulle bidra 
till en välkomnande plats och ge trygghet och 
attraktivitet till stadsrummet. Det finns även 

potential att skapa och stärka ett parkstråk 
från området runt Sätrabäcken norrut längs 
med Råbyvägen.

Ta tillvara på stationsområdets  
värdefulla kulturmiljöer för att stärka 
platsens kvaliteter och Bros identitet 
som stationssamhälle.

Bros stationsområde utgörs idag av en blan-
dad bebyggelse som gradvis vuxit fram sedan 
järnvägsstationens tillkomst 1876. Gatunätet, 
som till stor del är oförändrat sedan tidigt 
1900-tal, är oregelbundet och likaså tomtin-
delningen inom området. I kulturmiljöutred-
ningen för Bro pekas hela stationsomådet ut 
som ett område med karaktärer att värna och 
ett flertal bebyggelsegrupper inom området 
bedöms vara särskilt värdefulla ur kulturmil-
jöperspektiv.

Att ta tillvara på kulturmiljövärden innebär 
inte att nya åtgärder hindras inom området. 

Med en hänsynstagande planering och ny 
bebyggelse som anpassar sig efter platsens 
värden finns det stor potential att stärka Bros 
identitet som stationssamhälle från 1800-talet. 
De råd och riktlinjer som framkommer i 
kulturmiljöutredningen för Bro ska vara 
vägledande vid kommande planering och 
bygglovsprövning. 

Utred effekterna av att öppna  
Härnevi skolväg för trafik mot  
Enköpingsvägen.

Att öppna upp Härnevi skolväg som 
lågfartsgata för målpunktstrafik till skolan 
skulle medföra positiva effekter för trafiknätets 
robusthet. Det är dock viktigt att en förändring 
av gatan inte skadar värdena i dess småskaliga 
karaktär och grönstrukturen runt vägen. Hur 
gaturummet kan påverkas av att öppna upp 
för trafik genom Härnevi skolväg behöver 
därför utredas vidare.

Härnevi skolväg

Genom att utveckla grönområdet för 
lek och rekreation ökar vi tryggheten 
och involverar barn i utvecklingen av 
stationsområdet. Låt barn och unga 
vara med och bestämma innehållet och 
utformningen av platsen!
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Målpunkter, näringsliv och service 

Bro ska vara en modern småstad, 
inte en sovstad

I Bros centrala delar ska det finnas arbetsplat-
ser, handel, kultur och föreningsliv för att ska-
pa liv och rörelse på både dag- och kvällstid. 
Småstaden Bro 2040 är en plats där näringsliv 
och tillskapandet av arbetstillfällen är en in-
tegrerad del i småstadslivet. I småstaden Bro 
finns en levande huvudgata som samlar invå-
nare kring nöjen, handel och service och be-
sökare utifrån uppskattar det lugna men ändå 
aktiva småstadslivet kombinerat med fantas-
tisk natur inpå knuten.

Utmaningar:
• Bro centrum och handelsplatsen i Skäll-

sta konkurrerar såväl med externa han-
delsplatser i Bålsta och Järfälla som med 
e-handeln. Det behövs en medveten stra-
tegi för att främja en fortsatt  närservice vid 
Bro torg och en levande handel i Skällsta.

• Värdefulla tillgångar i form av tätortsnära 
natur, kulturhistorisk miljö och närhet till 
Mälaren och Lejondalssjön. upplevs inte 

alltid som kvaliteter i Bro eftersom till-
gängligheten till dessa är begränsad på oli-
ka sätt. Det kan handla om att gång- och 
cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska 
platser och tätortsnära natur inte förvaltas 
eller uppmärksammas. 

Så här ska vi göra
Låt Skällsta fortsätta vara Bros 
nav för sällanköpshandel och 
volymhandel, och utveckla Bro torg 
som mötesplats med vardagsnära 
handel, restaurang, service och 
möteslokaler.
I kommunen finns utöver de två centrumen i 
tätorterna två externa handelsplatser: Brunna 
Park och Skällsta. Handeln vid Bro torg består 
till största delen av mindre dagligvaruhandel 
med lokal inriktning, medan handelsplatserna 
erbjuder ett större utbud och mer sällanköps-
handel. De externa handelsplatserna är de 
lokala torgens största konkurrenter om kun-
derna, samtidigt som de innebär att det totala 
utbudet inom kommunen blir större och mer 
varierat.

Bro torg behöver en medveten strategi för att 
upprätthålla dagens servicenivå. I kombina-
tion med den fysiska utvecklingen av torget 

Planeringsinriktningar

• Låt Skällsta fortsätta vara Bros nav 
för sällanköpshandel och volym-
handel, och utveckla Bro torg som 
mötesplats med vardagsnära han-
del, restaurang, service och möte-
slokaler.

• Utveckla attraktiva och lättillgäng-
liga utflyktsmål i närmiljöer som 
lockar till kortare resor och mer 
hemester.

• Planera för aktiva mötesplatser 
som bidrar till att knyta ihop Bros 
olika delar och stärka den sociala 
sammanhållningen.

• Utveckla Bro IP som en gemensam 
mötesplats för personer i alla åldrar 
med fler ytor och funktioner.

• Utveckla delar av Kvistaområdet 
till ett nytt friluftsområde med mo-
tionsspår, terrängspår och andra 
möjligheter till friluftsaktiviteter.

• Ta vara på värdet av att Upplands-
Bro är en ö i Mälaren och öka 
möjligheterna till bad- och båtliv i 
Bro. 

• Öka möjligheterna till ett differen-
tierat näringsliv genom fler mindre 
verksamhetslokaler och samverkan 
med det lokala näringslivet i sam-
hällsplaneringen.
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som beskrivs i tidigare avsnitt, behövs också 
en utvecklad strategi med inriktning mot det 
lokala näringslivet och centrumutveckling.

Utveckla attraktiva och lättillgängliga 
utflyktsmål i närmiljöer som lockar till 
kortare resor och mer hemester.
Fina samlingsplatser som naturreservat, parker, 
badplatser 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 aktiva i alla åldrar. Det 
ska märkas att Bro är en småstad med stora 
värden. Här är gott om samlingsplatser som 
naturreservat, badplatser och friluftsområden.

Planera för aktiva mötesplatser som 
bidrar till att knyta ihop Bros olika de-
lar och stärka den sociala samman-
hållningen.
Vi vill skapa platser i mellanrummen där 
människor kan mötas. Genom aktiv planering 
ska vi lokalisera sådana platser så att det är 
naturligt att ta sig dit från Bros olika delar 
samt ge platserna funktioner och utformning 
som lockar till längre vistelse. Då finns 
förutsättningar för spontana träffar och 
mellanmänskliga interaktioner utanför deras 
givna sammanhang.  

Utveckla Bro IP som en gemensam 
mötesplats för personer i alla åldrar 
med fler ytor och funktioner.
Bro IP ska fortsätta att utvecklas som Bros 
idrottscentrum och en mötesplats för 
kommunens unga. Det kan handla om fler 
idrottsytor, åtgärder för att öka tryggheten 
ytterligare och skapa en inkluderande 
gestaltning för både flickor och pojkar, äldre 
och yngre barn och vuxna. Kopplingen över 
järnvägen och till den föreslagna nya skolan 
behöver stärkas och förutsättningarna för en 
gång- och cykelbro över järnvägen bör därför 
undersökas. En sådan sammanbindande 
funktion skulle också stärka kopplingen mellan 
befintliga Bro och Trädgårdsstaden, och öka 

tillgängligheten inte bara till Bro IP utan också 
till det rekreativa dagvattenstråk som FÖP:en 
pekar ut. 

Utveckla delar av Kvistaområdet till 
ett nytt friluftsområde med motions-
spår, terrängspår och andra möjlig-
heter till friluftsaktiviteter.
En förstudie har gjorts för området Kvista 
som består av ett större sammanhängande 
skogsområde utan någon befintlig bebyggelse. 
Delar av området pekas ut för utveckling 
av nya bostäder men i de delar där 
rekreationsvärdena bedöms vara höga föreslås 
ett nytt friluftsområde med möjligheter till 
olika typer av friluftaktiviteter. Områdets 
närhet till pågående utbyggnad i Tegelhagen 
samt ett flertal pågående detaljplaner gör att det 
kommer fylla ett viktigt behov av rekreation 
för framtida boende. Men friluftsområdet ska 
även utgöra en målpunkt för alla Upplands-
Brobor och besökare.

Tätortsavgränsningen går genom det föreslag-
na friluftsområdet och platsen utgör entrén till 
tätorten från Säbyholm och Ådöhalvön, vilket 
gör den till en strategisk målpunkt i relationen 
mellan tätort och landsbygd. I anslutning till 
friluftsområdet vid Kvistaberg föreslås en yta 
för handelsträdgård eller dylik verksamhet 
som speglar skärningspunkten mellan tätorten 
och landsbygden.Inspirationsbild höghöjdsbana i Hällkana
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Ta vara på värdet av att  
Upplands-Bro är en ö i Mälaren och 
öka möjligheterna till bad- och båtliv 
i Bro.
Bro har med sitt läge fördelen att dela en av 
Stockholmsregionens viktigaste upplevelse-
värden, nämligen den direkta närheten till 
vattnet och Mälaren. Samtidigt upplevs inte 
vattnet vara särskilt tillgängligt från stora delar 
av Bro tätort och i förhållande till den långa 
strandlinjen mot Mälaren är möjligheterna till 
bad- och båtliv relativt begränsade. Vi ska där-
för stärka kopplingar och utveckla målpunk-
ter vid Mälaren samt utveckla möjligheten att 
angöra Bro från vattnet. 

För att även stärka mälarkopplingen utanför 
tätorten ska vi förverkliga Landsbygdsplanens 
förslag om att skapa en gång- och cykelkoppling 
från tätorten till Ådöhalvön och Björknäsbadet.

Öka möjligheterna till ett differen-
tierat näringsliv genom fler mindre 
verksamhetslokaler och samverkan 
med det lokala näringslivet i sam-
hällsplaneringen.
I Bro finns idag en stor bredd av olika typer 
av näringsverksamheter som spänner mellan 
storskaliga industriella verksamheter vid Hög-
bytorp, småskalig industri och handel i Skäll-
sta, lokal kommersiell service i Bros centrala 
delar och även tätortsnära jordbruk. I verk-
samhetsområdet Nygård pågår detaljplane-
ring och områdets befintliga utformning och 
karaktär med storskalig logistikverksamhet 
kan komma att förändras framöver. I direkt 
anslutning till tätorten finns även flera verk-
samheter som lockar besökare till Bro, såsom 
golfanläggningar, galoppbana samt hotell- och 
konferensanläggningar.

Samhällsplaneringen ska både ta hänsyn till 
det lokala näringslivets förutsättningar och bi-
dra till att Bro är en attraktiv plats för verksam-
heter att etablera sig på. Den fysiska planering-
en är en viktigt del i att skapa förutsättningar 
för ett differentierat och hållbart näringsliv. 
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Torg, service och handel

Målpunkt mälaren

Friluftsområde

Bro IP utveckling
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Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark

Strategisk koppling gång- och cykel

Tätortsavgränsning

Utvecklingsområde verksamheter: Området är utpekat i ÖP 2010 för utveckling av Högbytorps verksamhets-
område. Det finns ett planprogram framtaget för området, vilket ska vara vägledande vid eventuell kommande 
planering samt bygglovsprövning.

Befintliga verksamheter: Befintliga verksamhetsområden med storskalig industriella verksamheter i Högbytorp 
och småskalig industri och handel i Skällsta.

Pågående detaljplan, nya verksamheter: I området Klövberga pågår detaljplanering för ett nytt verksamhets-
område. 

Pågående detaljplan, befintliga verksamheter: Nygård är ett befintligt verksamhetsområde där arbete med en 
ny detaljplan pågår. Utformningen av området och dess karaktär med storskaliga verksamheter kan komma att 
ändras i framtiden. 

Utvecklingsområde verksamheter: Området är 
utpekat i ÖP 2010 för utveckling av Högbytorps 
verksamhetsområde. Det finns ett planprogram 
framtaget för området, vilket ska vara vägledande 
vid eventuell kommande planering samt bygglov-
sprövning.

Befintliga verksamheter: Befintliga verksamhets-
områden med storskaliga industriella verksamheter 
i Högbytorp och småskalig industri och handel i 
Skällsta.

Pågående detaljplan, nya verksamheter: I 
området Klövberga pågår detaljplanering för ett 
nytt verksamhetsområde.

Pågående detaljplan, befintliga verksamheter: 
Nygård är ett befintligt verksamhetsområde där 
arbete med en ny detaljplan pågår. Utformningen 
av området och dess karaktär med storskaliga verk-
samheter kan komma att ändras i framtiden.

Foto av: WSP
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Genomförande – Hur ska FÖP Bro bli verklighet?
FÖP:en uttrycker kommunens  
långsiktiga viljeinriktning för Bro.
Den fördjupade översiktsplanen för Bro 
tätort uttrycker 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, regio-
nala och lokala intressen och tar bredare hän-
syn än detaljplaneringen. Om den politiska 
viljeinriktningen ändras på ett betydande sätt 
ska översiktsplanerna också ändras i enlighet 
med detta. Detta för att ge en förutsägbarhet 
och kontinuitet i planeringen för invånare, 
myndigheter och andra aktörer som berörs av 
kommunens fysiska planering. 

Så här ska vi göra
Prioritera detaljplaner som är nära 
kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, 
centrumnoder och service.
Vi ska börja bygga det som ligger närmast be-
fintliga kommunikationer, infrastruktur och 
service. Det förslag till utbyggnadsordning 
som finns på nästa sida grundar sig på den 
närhetsprincipen. Vi ska inte heller tillskapa 
ny tätortsbebyggelse utanför tätortsavgräns-
ningarna.

Prioritera detaljplaner som bidrar till 
att uppfylla kommunens mål om ett 
hållbart samhälle.
I de flesta planer och projekt finns visioner 
om att skapa vackra miljöer, bra bostäder el-
ler 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 
människor 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 soci-
alt hållbar kommun. 

Ta hänsyn till de lokala marknads- 
förutsättningarna i kommunens  
arbete med nya detaljplaner.
För ett hållbart genomförande som följer ef-
terfrågan ska kommunen ta sin del av ansvaret 
för att ge bästa möjliga förutsättningar för ny-
producerade bostäder.

Vi ska prioritera mellan detaljplaner och släp-
pa fram planer i rätt tid. De detaljplaner som 
är under genomförande samtidigt ska erbjuda 
olika boendeformer och inte konkurrera med 
varandra inom samma segment. Ur bostads-
försörjningssynpunkt är det också viktigt att 
nyproduktionen erbjuder olika boendeformer 
och hustyper för olika faser i livet. 

Planeringsinriktningar

• Prioritera detaljplaner som är nära 
kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, 
centrumnoder och service.

• Prioritera detaljplaner som bidrar 
till att uppfylla kommunens mål om 
ett ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbart samhälle.

• Ta hänsyn till de lokala marknads-
förutsättningarna i kommunens ar-
bete med nya detaljplaner.

• Följ upp i vilken utsträckning 
kommunens detaljplanering och 
bygglov följer intentionen i över-
siktsplanen.

• Bevara områden med naturvär-
desklass 1 och 2. I områden med 
naturvärdesklass 3 och 4 ska grön-
kompensationsåtgärder vidtas vid 
exploatering.

• Arbeta strategiskt med mark- och 
fastighetsinnehav för att styra ut-
vecklingen i Bro i enlighet med den 
fördjupade översiktsplanen för Bro.
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Följ upp i vilken utsträckning  
kommunens detaljplanering och 
bygglov följer intentionen i över-
siktsplanen.
Upplands-Bro har ambitiösa mål om en 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt 
hållbar kommun. För att bevaka att 
utvecklingen går åt rätt håll ska vi följa upp 
hur väl viljeinriktningarna i FÖP Bro följs i 
efterföljande politiska beslut, planering och 
genomförande. Uppföljningen kommer också 
att ge oss en indikation på hur väl FÖP Bro 
fungerar som politiskt styrdokument. 

Bevara områden med naturvärdes-
klass 1 och 2. I områden med  
naturvärdesklass 3 och 4 ska grön-
kompensationsåtgärder vidtas vid 
exploatering.
Områden med naturvärden kan klassificeras 
utifrån en skala enligt SIS-standard där klass 
1 utgör högst naturvärde och klass 4 innebär 
visst naturvärde. 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 
motiverat att låta natur och växtlighet ge vika för 
nya bostäder, verksamheter eller något annat 
som är viktigt för invånarna och kommunen, 
men vi ska alltid kompensera för det. När 
naturvärden försvinner ska nya naturvärden 

tillföras i form av grönkompensation. Det  
kan till exempel ske genom skötselåtgärder, 
restaurering av skadade miljöer, skapande 
av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt 
skydda naturområden som tidigare saknat 
skydd. Inriktningen om grönkompensation 
och bevarande av områden med de högsta 
naturvärdena finns sedan tidigare uttryckt 
i kommunens Grönplan som beslutades av 
kommunfullmäktige 2008.

Arbeta strategiskt med mark- och 
fastighetsinnehav för att styra ut-
vecklingen i Bro i enlighet med den 
fördjupade översiktsplanen för Bro.
För att kunna styra utvecklingen och skapa 
förutsättningar för förtätning och utveckling 
av Bro, behöver kommunen arbeta strategiskt 
med mark- och fastighetsinnehav. Det är 
ett arbete som innefattar både avyttring och 
förvärv av mark såväl som aktiv styrning, 
förvaltning och utveckling av den mark 
kommunen äger. Att till exempel arbeta 
aktivt med markanvisningar för att attrahera 
bostads- och fastighetsutvecklare för att 
ge dem incitament att pröva önskvärda 
upplåtelseformer eller projekt gör kommunen 
till en medskapare av social hållbarhet.

Vad är en naturvärdesinventering 
enligt SIS-standard? 
Naturvärdesinventering (NVI) är ett sätt 
att identifiera och klassa värdefulla 
naturområden enligt en standardiserad 
metod. Det huvudsakliga syftet är att 
avgränsa och beskriva naturområden av 
betydelse för biologisk mångfald. 

Naturvärdesinventering innehåller såväl 
kartstudier och sammanställning av 
tidigare kunskap, som fältinventering.  
Metoden går ut på att beskriva ett så 
kallat biotopvärde. Livsmiljöer (biotoper) 
beskrivs genom till exempel trädålder 
och förekomst av värdefulla ekologiska 
strukturer som döda träd, ihåliga 
träd, fuktiga partier och marker med 
stenblock. Vidare beskrivs ett artvärde, 
utifrån vilka skyddade eller ovanliga arter 
som har påträffats under inventeringen. 
Biotopvärdet och artvärdet fogas sedan 
samman till ett naturvärde, där skalan går 
från klass 1 (högsta naturvärde), via klass 
2 (högt värde), klass 3 (påtagligt värde) till 
klass 4 (visst värde).

Genom att spara områden med höga 
naturvärden tar kommunen ansvar 
för att skydda den biologiska mång-
falden och naturliga livsmiljöer.
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Prioriterat e�er 2040

Prioriterat 2030 - 2040

Prioriterat �ll 2030

Pågående utbyggnad

Pågående detaljplan 

Befintlig bebyggelse

Förslag utbyggnadsordning:
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Förslaget till fördjupad översiktsplan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och 
omfattas av kravet enligt 6 kap miljöbalken 
att genomgå en strategisk miljöbedömning. 
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 planeringsin-
riktningarna bedöms vara väl avvägda utifrån 
samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte 
finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljö-
mässigt, socialt eller ekonomiskt perspektiv. 

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 omfat-
tar båda alternativen utveckling av bostäder, 
verksamheter och service samt att tillgäng-
ligheten till pendeltågsstationen förbättras. I 
planförslaget tillkommer dock förtydligande 

Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – sammanfattning
planeringsinriktningar som stärker kollek-
tivtrafiken, utvecklar torget med handel och 
service och tillgängliggör natur- och kultur-
värden. Detta sammantaget gynnar arbets-
marknad och näringsliv samt bidrar till en 
attraktiv boendemiljö i Bro. Genom att plan-
förslaget redovisar en prioritering gällande ut-
byggnadsordning bedöms planförslaget också 
vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi 
och robusthet. Planförslaget blir mer resursef-
fektivt och ger också bättre förutsättningar för 
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal 
service kostnadseffektivt. 

Social hållbarhet

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget 
vara mer hållbart utifrån folkhälsa kopplat 
till fysisk aktivitet och rekreation samt 
boendemiljö 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 
planeringsinriktningar gällande Bro torg och 
kopplingen mellan stationen och torget för att 
öka trygghet och tillgänglighet. I planförslaget 
anges också hur förbättring av områden kan 
ske samtidigt som de förtätas. 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart 
ur kulturmiljösynpunkt jämfört med 
nollalternativet. I planförslaget finns 

planeringsinriktningar som tillgängliggör 
natur- och kulturmiljöer, samt om att tillvarata 
stationsområdets värdefulla kulturmiljöer. I 
plankartan har kulturmiljöintressen synliggjorts 
i de områden där bebyggelse planeras i 
anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro 
stationsområde och Sandhaga). Planförslaget 
innebär även mindre intrång i jordbruksmark 
jämfört med nollalternativet.

Miljömässig hållbarhet

Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms 
planförslaget vara mer hållbart än nollalter-
nativet när det gäller klimat och klimatanpass-
ning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt 
grönstruktur och biologisk mångfald. Planför-
slaget ger bättre försättningar att resa fossil-
fritt och klara extrema vädersituationer samt 
bättre förutsättningar att skydda vattenmiljö-
er och vattenkvalitet. Detta beror bland annat 
på att planförslaget har tydligare planerings-
inriktningar gällande till exempel utbyggd 
laddinfrastruktur, i karta pekar ut områden 
för utveckling av kollektivtrafik, strategiska 
områden för fördröjning av dagvatten, ytor 
för översvämning och skyfall samt pekar ut 
prioritering gällande utbyggnadsordning. 
Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen 
bebyggelseutveckling, liksom till viss del ande-
len hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp 
av växthusgaser och för att rena och fördröja 
dagvatten och skydda recipienten Mälaren är 
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det därför viktigt att planeringsinriktningarna 
följs. För grönstruktur och biologisk mångfald 
innebär planförslaget nya planeringsinrikt-
ningar som säger att befintliga naturvärden av 
klass 1 och 2 ska sparas samt att klass 3 och 4 
ska grönkompenseras. När det gäller folkhäl-
sa utifrån buller, utsläpp till luft och risker be-
döms planförslaget och nollalternativet vara 
likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse 
kan komma att planeras i miljöer utsatta för 
buller, utsläpp till luft och risker. 
 
Värderos

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

Om hållbarhetskriterierna
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsö-
vergripande projektgrupp arbetat tillsam-
mans med temadefinitioner och inriktningar 
för FÖP Bro. Utifrån dessa definitioner har 
sedan en mindre arbetsgrupp med tjänste-
personer definierat ett antal hållbarhetskri-
terier för social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet. Kriterierna har också utgångs-
punkt i Agenda 2030, barnkonventionen och 
de nationella miljö- och folkhälsomålen. Det 
är dessa kriterier som syns i hållbarhets- 
rosen. 
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Här pågår detaljplanering som 
ändrar användning 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 
möjligheten att bygga bostäder vid handels-
platsen vid trafikplats Bro.

Här pågår detaljplanering inom  
tidigare utredningsområde 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 sällanköpshandel i kombination med 
att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i 
området bevaras och tillgängliggörs.

En del av ytan i 1a avsätts också för rekreativ 
dagvattenhantering. 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 landsbygden och ej ingå i 
tätortsutvecklingen. Förstudie finns framtagen 
för området och medföljer som bilaga till FÖP 
Bro som detaljerar förslaget till struktur för 
tillkommande markbostäder, infrastruktur 
och rekreationsområden.

3. Söder om Ginnlögs väg 
Området ligger utanför täortsavgränsningen 
och är tidigare utpekat som 
utredningsområde för bostadsbebyggelse.

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 högt 
lokalt kulturmiljövärde 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 rekreationsområden.

1. Kockbacka verksamhetsområde.
Tidigare utpekat som nytt mindre 
verksamhetsområde i bullerutsatt läge mellan 
väg och järnväg. Nu pågår detaljplanering för 
en ny skola på delar av ytan, och den övriga 
ytan pekas dels ut för småskaliga service-, 
frilufts- eller idrottsanläggningar (1a) och 
dels för areella näringar, jordbruksmark (1b). 

Här ändrar eller specificerar  
FÖP Bro 2040 ställningstaganden i  
ÖP 2010

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
1a3

4
5

6

7
8

2
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Fördjupad översiktsplan för tätorten 
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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 
ursprung.

Flygbilder är fotograferade av Bergslagsbild 
AB.

Under arbetet med samrådsförslaget fungera-
de samhällsbyggnadsutskottet 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 
världar, storstadens puls och lantligt boende. 
Här möts en mångtusenårig historia med en 
spännande framtidsutveckling. Kommunens 
växande näringsliv gör att allt färre invånare 
behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. 
Här finns ett rikt utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter som erbjuder aktiviteter och 
avkoppling för alla intressen och åldrar.

www.upplands-bro.se/tatort

kommunstyrelsen@upplands-bro.se

08 581 690 00
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telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se

postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen

besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

webbplats: www.upplands-bro.se

Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är en växan-
de kommun, både när det gäller invånare och före tags etableringar. 
Kommunen ligger vid Mälaren, unge fär två mil nordväst om 
Stockholm och pendel tåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms 
central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levan-
de landsbygd.

Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta 
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller be-
söker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet till grön-
områden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och goda 
möjligheter för företag att växa och anställa. En modern kommun, 
som fokuserar på det viktiga.
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From: Susanna Evert 
Sent: den 7 juni 2021 15:56 
To: Bygg- och miljönämnden; Utbildningsnämnden; Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden; Äldre- och omsorgsnämnden; Socialnämnden; Kultur- 
och fritidsnämnden; Tekniska nämnden 

Subject: E-post 2 av 2: Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, 
FÖP Bro 2040, Upplands-Bro kommun. 

Attachments: HKB FÖP Bro 20210510.pdf; 210512_Samrådsredogörelse_FÖP-Bro.pdf 
 

E-post 2 av 2 
 
 
Till alla nämnder i Upplands-Bro kommun 
 

Granskning 

av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 
Upplands-Bro kommun 
 
Vår beteckning KS 18/0015 
 
Ta del av bifogad information. 
Granskning av förslaget pågår måndagen den 7 juni 2021 –  torsdagen den 30 september 2021.   
 
Vi bifogar handlingarna. Allt material finns också tillgängligt på kommunens hemsida: www.upplands-
bro.se/tatort.  
 
Planhandlingarna som granskas är: 
 

 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag). 

 FÖP Bro 2040 – Planeringsförutsättningar för Bro och Kungsängen. 

 FÖP Bro 2040 – Hållbarhetskonsekvensbeskrivning för Bro och Kungsängen. 

 
Utöver dessa handlingar innehåller utskicket även en samrådsredogörelse.  
 
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum.  
 
Det går bra att kontakta oss så skickar vi en omgång med papperskopior. 
 
Synpunkter på förslaget ska senast torsdagen den 30 september 2021 skriftligen framföras till: 
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller kommunstyrelsen@upplands-
bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Bro KS 18/0015”. 
 
Frågor i ärendet besvaras av Susanna Evert, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadskontoret. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Susanna Evert 
Översiktsplanerare 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-581 693 08 
susanna.evert@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB 

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm  
Telefon: 08-545 556 30 
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn 
Organisationsnummer: 556655-7137 
 

 

 

 
HÅLLBARHETSKONSEKVENSBESKRIVNING 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR BRO  

 
 

Upplands-Bro kommun 

Granskningshandling maj 2021  
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 Hållbarhetsbedömning FÖP Bro i Upplands-Bro
 M1900100
 2021-05-10 s 2

 Hållbarhetsbedömning FÖP Bro i Upplands-Bro
 

Förord och läsanvisning 
Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av 
förslag tiall fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro i Upplands-Bro 
kommun. Inför samråd genomfördes hållbarhetsbedömning av FÖP 
för Bro och Kungsängen parallellt och redovisades i en gemensam 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) men inför granskning har 
HKB:n delats upp i två separata – en för varje FÖP. I de inledande 
delarna beskrivs metodik, process och avgränsningar, därefter 
konsekvenser av FÖP för Bro, ekosystemtjänster, kumulativa 
konsekvenser samt en samlad bedömning av konsekvenser i 
relation till nollalternativet. 
HKB:n har tagits fram av Helén Segerstedt, Elisabeth Mörner och 
Ebba Sundberg på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med 
hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med 
kommunens tjänstemän: 

Susanna Evert, Samhällsplanerare 
Erik Sandqvist, Samhällsplanerare  
Johan Möllegård, Kommunekolog och samhällsplanerare 
 
Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i 
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i 
arbetsgruppen och medverkat på workshops om 
hållbarhetsbedömningen. 
 
Foto framsida: Flygfoto över Bro, Upplands-Bro kommun 
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Sammanfattning  
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till översiktsplan för 
tätorten Bro. Den fördjupade översiktsplanen för Bro antas medföra 
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap 
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari 
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet 
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering 
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 
   
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också 
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet 
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär 
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms. 
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett 
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med 
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja 
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen 
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga 
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Genom detta 
arbetssätt har flera perspektiv av hållbarhet integrerats i processen.  

Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen. 
Planförslagets (inklusive nollalternativets) möjligheter att bidra till 
en hållbar utveckling har utvärderats med hjälp av en värderos. 
Värderosen ska betraktas som en bedömning av förutsättningarna 
att nå en hållbar utveckling och inte som ett absolut värde på 
hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och värderosen visar att 
planförslaget och nollalternativen har olika stora möjligheter att 
bidra till en hållbar utveckling. Bedömningarna utgår ifrån att 

planförslagen och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i 
fortsatt planering. 

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.  

Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer 
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och 
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt 
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre 
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer 
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och 
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har 
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd 
laddinfrastruktur, i karta pekar ut områden för utveckling av 
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten, 
ytor för översvämning och skyfall samt pekar ut prioritering 
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med 
föreslagen bebyggelseutveckling, 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 planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur 
och biologisk mångfald innebär planförslaget nya 
planeringsinriktningar som säger att befintliga naturvärden av klass 
1 och 2 ska sparas samt att klass 3 och 4 ska grönkompenseras. När 
det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms 
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planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning 
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för 
buller, utsläpp till luft och risker.   

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart 
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt 
boendemiljö 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 planeringsinriktningar gällande Bro torg och 
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och 
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av 
områden kan ske samtidigt som de förtätas.  

Planförslaget bedöms vara mer hållbart ur kulturmiljösynpunkt 
jämfört med nollalternativet. I planförslaget finns 
planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, 
samt om att tillvarata stationsområdets värdefulla kulturmiljöer. I 
plankartan har kulturmiljöintressen synliggjorts i de områden där 
bebyggelse planeras i anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro 
stationsområde och Sandhaga). Planförslaget innebär även mindre 
intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet. 

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 omfattar båda alternativen utveckling av bostäder, 
verksamheter och service samt att tillgängligheten till 
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock 
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken, 
utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör natur- 
och kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och 
näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Bro. Genom att 
planförslaget redovisar en prioritering 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 kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.  

Planförslaget för Bro bedöms ge goda möjligheter att bidra till en 
hållbar utveckling. Några viktiga punkter att ta med sig i 
efterföljande planeringsarbete har dock identifierats. Detta rör 
frågor gällande bland annat säker dagvattenhantering och att 
skydda recipienten Mälaren som är dricksvattentäkt och omfattas 
av miljökvalitetsnormer för vatten, skapa goda och hälsosamma 
ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och naturmiljöer och 
viktig grönstruktur. Prioritering av utbyggnadsordning är också en 
viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna HKB för att 
bland annat skapa ekonomisk hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad 
och minskat bilberoende. Det är därför av vikt att föreslagen 
utbyggnadsordning följs. 
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Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund och syfte 
Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,  
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har 
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades 
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I 
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att 
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att 
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade 
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför 
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare 
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har 
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för 
tätorterna Bro och Kungsängen som gick ut på samråd 9 juni – 25 
oktober 2020. I uppdragen att ta fram de fördjupade 
översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom fyra 
temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat 
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram 
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska 
planeringen ytterligare. 
 
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande 
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden 
kallad FÖP 2016. FÖP Bro är en geografisk fördjupning och 
innebär ytterligare en ändring av ÖP 2010.  FÖP Bro ersätter 
kapitel 10 ”Bro” i ÖP 2010 och innebär också förändringar i 
kapitlen om boende och infrastruktur i ÖP 2010 för de delar av Bro 

som ligger innanför tätortsgränsen. I övrigt fortsätter alla kapitel i 
ÖP 2010 och FÖP 2016 att gälla som tidigare. Detta preciseras i 
FÖP Bro. 

En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en 
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller 
programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De 
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av 
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk 
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar 
utveckling främjas.   

Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också 
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e 
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en 
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska 
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.  
Inför samråd genomfördes hållbarhetsbedömning av FÖP för Bro 
och Kungsängen parallellt och redovisades i en gemensam 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) men inför granskning har 
HKB:n delats upp i två separata. Denna HKB avser FÖP för Bro. 

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning 
Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken 
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer 
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och 
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
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trädde i kraft. Planuppdraget för Bro kom under 2018 de varför de 
nya bestämmelserna avseende miljöbedömningar av planer och 
program har bedömts vara tillämpliga. 

Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och 
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer 
eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen 
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av 
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och 
konsekvenser för människa och miljö. 

Eftersom den aktuella planen är av sådan art att den kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget 
undersökningssamråd.  Däremot ska kommunen samråda om 
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd) 
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de 
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av 
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller 
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).   

1.3. Metod 

1.3.1. Arbetssätt 
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp 
arbetat tillsammans med målformuleringar och inriktningar för FÖP 
Bro. Vidare har ett antal hållbarhetskriterier definierats som är 
relevanta för Bro och Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med 
planförslagen och hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i 
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja 

en hållbar utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt 
kommunens bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i 
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har 
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen 
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens 
från kommunens alla förvaltningar.   

Tabell 1. Hållbarhetskriterier för FÖP för Kungsängen och Bro 

Social hållbarhet Miljömässig hållbarhet Ekonomisk hållbarhet 

En blandning av boende 
och funktioner 

Infrastruktur för resande 
utan fossila bränslen 

Resurseffektiv 
markanvändning och 
utbyggnadsordning 

Ökad sammanhållning 
inom och mellan tätorterna 

Rena och levande 
vattenmiljöer 

Goda förutsättningar för att 
bo och försörja sig 

Rik och tillgänglig natur- 
och kulturmiljö 

Miljöer anpassade för att 
klara extrema 
vädersituationer 

Möjligheter för näringslivet 
att växa och utvecklas 

Jämlik tillgång till 
utemiljöer och offentliga 
rum 

Väl fungerande ekosystem 
och rik biologisk mångfald 

Kostnadseffektiv 
infrastruktur, 
lokalförsörjning och 
service till medborgarna   

Miljöer som främjar god 
folkhälsa 

Ett utvecklat samspel 
mellan landsbygd och 
tätort 

 

 

Under hösten 2019 genomfördes två workshops där diskussioner 
fördes i tre grupper: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
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Varje workshop avslutades med en gemensam redovisning och 
summering för att kunna identifiera eventuella synergier eller 
konflikter mellan de tre perspektiven.  

Vid den första workshopen diskuterades tidiga planförslag och 
planeringsinriktningar utifrån kommunens hållbarhetskriterier. 
Följande frågeställningar låg till grund för diskussionen: 

 Bidrar planen till att främja/skapa möjligheter till angivna 
hållbarhetskriterier? 

 Om inte, vad kan vi göra inom ramen för FÖP:en för att 
stärka detta? Kan planförslaget justeras/revideras? Hur? 

 Finns det ställningstaganden som är 
gynnsamma/ogynnsamma utifrån flera kriterier?  

 Vilka är de viktigaste/största konsekvenserna (negativa 
som positiva) som uppstår? 

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för 
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och 
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.  

Inför granskningsskedet hölls ett strukturerat samtal med 
representanter från kommunala förvaltningar där inkomna 
samrådssynpunkter och förslag till revideringar av planförslaget 
presenterades och diskuterades. Samrådsförslagets värderos och 
följande frågeställningar låg till grund för diskussionen: 

 Vilka blir konsekvenserna utifrån miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet av det reviderade förslaget?  

 Kan planförslaget revideras ytterligare utifrån identifierade 
konsekvenser och bli mer hållbart?   

Utifrån resultaten av gruppdiskussionerna bearbetades planförslaget 
ytterligare. Övergripande ändringar framgår i kapitel 4.3. 

1.3.2. Bedömning av konsekvenser 
Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt 
från ovan angivna hållbarhetskriterier, de diskussioner som fördes 
vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes respektive 
vid det strukturerade samtalet. I konsekvensbedömningarna har 
även bedömningsgrunder såsom till exempel kommunala och 
regionala riktlinjer, planer och program för t ex dagvattenhantering, 
klimatanpassning, grönstruktur och kulturmiljö tillämpats, liksom 
lagkrav som t ex miljökvalitetsnormer.   

Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade 
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande 
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att 
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.   

I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av 
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot 
nuläget. I kapitel 8 redovisas konsekvensbedömningar av 
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslaget. 

1.4. Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling fick stort internationellt genomslag i 
samband med att FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), 
även kallad Bruntlandrapporten, publicerades. I denna definieras 
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hållbar utveckling som en ”utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov”.  

Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tolkas och förstås på 
många olika sätt beroende på personens bakgrund och i vilket 
sammanhang begreppet används. I planeringssammanhang kan det 
handla om att känna sig trygg i sin närmiljö, att minska utsläpp av 
klimatpåverkande gaser eller att skapa attraktiva stadsdelar för 
företagande och boende. Den fysiska planeringen är ett viktigt 
redskap som kommunen har där möjligheter finns att skapa en 
hållbar fysisk miljö. I en fördjupad översiktsplan behandlas frågor 
om exempelvis infrastruktur, markanvändning, bebyggelse och 
bevarandevärden. Genom att exempelvis planera för god 
tillgänglighet till kollektivtrafik kan översiktsplanen skapa 
förutsättningar för att ändra den enskilda individens beteende. 

Ett viktigt begrepp inom diskussionen om hållbarhet är resiliens, 
som betyder förmågan att återhämta sig eller motstå olika 
störningar. En hållbar utveckling innebär att vi bygger resilienta 
samhällen och system (ekologiskt/miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt) som kan fortsätta att utvecklas och anpassas trots olika 
typer av störningar. Dessa störningar kan exempelvis vara kopplade 
till politik, befolkning eller klimatförändringar. 

Det finns flera synsätt i fråga om hur de olika dimensionerna av 
hållbarhet hänger ihop och hur detta förenklat kan beskrivas. I 
Figur 1 finns ett synsätt redovisat som ligger i linje med 
kommunens syn. Kortfattad beskrivning av detta synsätt är att den 
sociala hållbarheten är målet, den miljömässiga hållbarheten de 

grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten 
medlet för att nå målet.  

Kommunen har i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för 
Bro och Kungsängen valt att utgå från samma definition av social 
hållbarhet som används i rapporten Skillnadernas Stockholm 
(Stockholm Stad, 2015): En socialt hållbar utveckling innebär att 
samhällets resurser fördelas på sätt som skapar möjlighet för fler 
att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och boende med 
tillgång till önskade kvaliteter. Det betyder också att den sociala 
sammanhållningen och samhörigheten med samhället stärks genom 
att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Och det innebär att 
människors behov av trygghet säkerställs. 
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Figur 1. Modell	av	hållbar	utveckling	 
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2. AVGRÄNSNINGAR 

Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda 
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till 
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram. 
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade 

länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker, 
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och 
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn. 

Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens 
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats 
enligt Tabell 2 och Tabell 3. 
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Tabell 3  



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Följemail - Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040, e-post 2 av 2

 

 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

  

 Hållbarhetsbedömning FÖP Bro i Upplands-Bro
 M1900100
 2021-05-10 s 14

 Hållbarhetsbedömning FÖP Bro i Upplands-Bro
 

Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt för 
arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har 
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket 
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive 
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§ 
miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk 
miljöbedömning. 

Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen. 
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna 
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur), 
vattenområden och påverkan på riksintressena E18 och 
Mälarbanan. 

Tabell 2. Avgränsning i geografi, tid och nivå 

Geografi I huvudsak respektive 
tätort enligt 
tätortsavgränsningen i 
planförslagen samt 
närliggande områden, i 
vissa fall 
Stockholmsregionen i 
ett mer regionalt 
perspektiv 

Regionala konsekvenser kommer att 
belysas där det bedöms som relevant, 
t ex påverkan på riksintresse 
kommunikationer, grönkilar och 
Mälaren.  

Tid I huvudsak 2040 med 
utblick mot 2050. 

Vid denna tidpunkt antas FÖP vara 
realiserad. I FÖP:en redovisas även 
utbyggnadsordning vars 
konsekvenser beskrivs övergripande.  

Nivå Strategisk/Övergripande Konsekvenser beskrivs med 
utgångspunkt i FÖP:ens 
detaljeringsgrad. 
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Tabell 3. Avgränsning i sak 

Kriterier Social hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskrivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken 

En blandning av boende och funktioner FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och 
funktionsblandning.  

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa 

Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna FÖP skapar förutsättningar för attraktiva miljöer och 
målpunkter 

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa 

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö FÖP skyddar och stärker natur- och kulturvärden, skapar 
förutsättningar för att tillgängliggöra dessa. 

Kulturmiljö 
Folkhälsa 

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö 
 

Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum FÖP skapar förutsättningar för olika typer av aktiviteter för 
olika målgrupper, trygga och säkra miljöer.  

Boendemiljö och trygghet 
 

Befolkning och människors hälsa 

Miljöer som främjar god folkhälsa FÖP skapar förutsättningar för fysisk aktivitet, tillgång till 
natur och hälsosamma ute- och boendemiljöer  

Folkhälsa 
Hälsa och säkerhet 

Befolkning och människors hälsa 

Kriterier Miljömässig hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskrivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken 

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen.  Klimat och klimatanpassning Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö, 

Rena och levande vattenmiljöer FÖP ger förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, 
skydda vattenmiljöer och dess naturvärden. 

Vattenmiljöer och vattenkvalitet  Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö, 

Miljöer anpassade för att klara extrema 
vädersituationer 

FÖP ger förutsättningar för att klara extrema vädersituationer, 
t ex fördröja dagvatten, utveckla och bevara grönstruktur. 

Klimat och klimatanpassning Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö, 

Väl fungerande ekosystem och en rik biologisk 
mångfald 

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband  Grönstruktur och biologisk mångfald 
 

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 
kap., och biologisk mångfald i övrigt, 

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort FÖP ger förutsättningar för odling och koppling mellan stad 
och omgivande landsbygd 

Kulturmiljö (beskrivs under social 
hållbarhet) 

Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, 

Kriterier Ekonomisk hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskrivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap miljöbalken 

Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning 
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning 

Kommunalekonomi och robusthet Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, 

Goda förutsättningar för att bo och försörja sig FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och 
funktionsblandning 

Befolkning och bostadsmarknad 
Arbetsmarknad och näringsliv 

Befolkning och människors hälsa 

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och 
infrastruktur. 

Arbetsmarknad och näringsliv 
 

Befolkning och människors hälsa 

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och 
service till medborgarna  

FÖP ger förutsättningar att nyttja och utveckla befintlig 
infrastruktur, lokaler och service. 

Kommunalekonomi och robusthet 
 

Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, 
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2.1. Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är gratistjänster och produkter som naturen ger 
oss människor, och som vi ytterst är beroende av för vår välfärd och 
livskvalitet. Det kan exempelvis handla om växters renande av 
luften, bins pollinering av grödor, buskars och träds dämpning av 
buller eller att människans välmående och hälsa ökar i naturen. En 
plats kan därmed innefatta flera funktioner. Parker och 
grönområden i tätort bidrar exempelvis till värdefull rekreation, 
men de renar även luft och vatten, verkar temperaturreglerande, tar 
upp nederbörd och dämpar buller. 

Ekosystemtjänster används som begrepp för att visa nyttan av dessa 
tjänster, och för att kunna diskutera, värdera och integrera dem i 
samhällsbeslut. Begreppet har använts sedan början av 2000-talet 
och myntades i och med forskningsprogrammet Millennium 
Ecosystem Assessment (2005) som syftade till att utreda 
förändringar i ekosystem och deras påverkan på människor. 
Forskningsprogrammet tog fram en kategoriindelning av 
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella 
ekosystemtjänster. 

En kartläggning av ekosystemtjänster och hur dessa påverkas av 
planförslaget beskrivs i HKB:n.  

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s 
globala miljömål 
Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att 
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda 
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna 
mål 11 Hållbara städer och samhällen men i viss mån även målen 

om God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar industri, 
Innovationer och infrastruktur, Minska ojämlikhet, Hållbar 
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar samt 
Ekosystem och ekologisk mångfald. 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som 
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv. 
Riksdagen har också beslutat om ett övergripande nationellt 
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation”. Vidare beslutades om 8 
övergripande målområden.  

De globala mål som är relevanta att bedöma i denna HKB och som 
kopplar till fysisk planering täcks in av de nationella 
miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. I denna HKB görs därför 
en bedömning utifrån de miljökvalitetsmål och folkhälsomål som 
bedömts vara relevanta, se Figur 2.  
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Figur 2. Globala mål, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. De 
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som är markerade med fet text har 
bedömts vara relevanta att utvärdera i denna HKB.  

3. NULÄGESBESKRIVNING 

Bro är kommunens näst största tätort med omkring 9 700 invånare 
(2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett 
serviceutbud. Pendeltåget löper norr om orten och går i 
halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta. 

Bro tätort har en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, 
bostadsområden och centrum. Bostadsområden ligger 
huvudsakligen separerade från varandra och gator och parkeringar 
är generöst tilltagna. Bebyggelsen är genomgående låg och gles. 
Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt 
sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Orten är lätt åtkomlig 
via järnvägsstationen och E18 med två trafikplatser, samtidigt som 
landsbygden är väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd. 

I Bro centrum finns flera äldre byggnader med kulturmiljövärde i 
centrala lägen. Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning 
av olika stilar. I samhället finns också skolor och förskolor, 
bibliotek och simhall. I Bro är det nära till naturområdena norr och 
öster om tätorten, vilka erbjuder goda rekreationsmöjligheter. I 
söder och väster dominerar det öppnare odlingslandskapet. Söder 
om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen parallellt med 
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns 
mellan Bro och Kungsängen. Norr om korsningen mellan E18 och 
väg 269 med infart från väg 269 finns idag Högbytorps avfalls- och 
kretsloppsanläggning. Även söder om E18, öster om väg 269 finns 
verksamhets- och handelsområden.   
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Figur 3. Orienteringskarta över Bro. 

4. ALTERNATIVREDOVISNING  

4.1. Planförslag  

4.1.1. Inledning 
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i 
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och 
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta 
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor 
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar 
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.  
 
Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i 
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket 
definierats som nollalternativet, se avsnitt 4.2). I planförslaget 
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns 
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade 
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att 
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 5.3 Ekonomisk hållbarhet). 
 

4.1.2. Beskrivning av planförslag  
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet 
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm. 
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.  
 
Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett 
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar 
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas 

E18 
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ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till 
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya 
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas. 
 
Bro ska utvecklas till en småstad vilket kräver att det finns 
arbetsplatser i centrala delar av kommunen, för att skapa liv och 
rörelse även på dagtid.  
 
Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden 
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att 
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare, 
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och 
öka. 
 
Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och 
underlaget för service och restauranger ska stärkas. 
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka 
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde. 
 
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av 
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och 
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för 
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen 
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och 
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att 

skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de 
nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning 
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen 
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tio-
femton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i 
Bro.  
 
När det gäller Bro stationsområde har en förstudie (Spacescape, 
2021) med olika scenarios tagits fram. Planförslaget bygger på 
scenariot med en västlig entré som bland annat innebär att en ny 
stationsentré anläggs i den nordvästra änden av perrongen i Bro. 
Planförslaget innebär att stationsområdet utvecklas till en 
mötesplats och knutpunkt i småstaden Bro. Hela området med dess 
funktioner utvecklas för att kollektivtrafiken ska fungera och vara 
attraktiv. Tillgängligheten till stationen ska öka för cyklister, 
gående och kollektivtrafikresenärer, ytor ska reserveras för bland 
annat utveckling av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel 
samt stationsnära service. Planering ska ske för ett vändspår för 
pendeln vilket är en förutsättning för tätare pendeltågsavgångar. En 
ny vägförbindelse ska skapas över eller under järnvägen väster om 
perrongen. Grönområdet runt Sätrabäcken och vid Härnevi bollplan 
utvecklas för rekreation och lek. 
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat bebyggelseutveckling. 
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat infrastruktur och kopplingar.
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4.2. Nollalternativ 
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i Upplands-
Bro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas. 
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den 
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande 
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver 
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än 
översiktsplanen.  

Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och 
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras 
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan 
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en 
hel del skillnader.  

I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska 
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya 
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av 
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare 
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten 
till stationen ska öka för cyklister, gående och 
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka 
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa 
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra. 
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och 
ändringar gentemot ÖP 2010. 

Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på 
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De 
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet 
är: 

 Ändringar i tätortsavgränsning till följd av den utveckling 
som redan har skett med beviljade planuppdrag för 
bostäder utanför tätortsavgränsningen, samt till följd av att 
utveckla befintlig areell näring inom jordbruks- och 
naturmark istället för att bygga bostäder. 

 Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av 
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och 
områden att utveckla som grönområden. 

 Områden inom befintlig tätort att utveckla för ny 
bostadsbebyggelse 

 Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning 
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis: 

o Bro torg (förtätning med bostäder och 
verksamheter, nya grönstråk, förändrad 
vägstruktur och kopplingar m.m.) 

o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, nya 
plankorsningar, omvandling till småstadsgata med 
hjälp av förtätning 
med bebyggelse av småstadstyp och medveten 

o gestaltning av gaturummet.) 
o Stråket mellan Bro torg och stationsområdet (fler 

sätt att ta sig från norra Bro genom gamla Bro ner 
mot järnvägen) 

o Bro station (nytt vändspår, ny stationsentré, 
infartsparkering, förtätning med bostäder, 
utvidgning av bussterminal) 

o Bro IP (utvidgas med verksamheter även norr om 
järnvägen, gång- och cykelbro över järnvägen) 

o Ny kretsloppscentral vid Kockbacka-E18 
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt 

förtydligande av gc-stråken dit.   
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 Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper 
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från 
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga 
spridningssamband.   

 Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till 
exempel minskad omfattning av område för 
bostadsbebyggelse i Kvista, nya ytor för 
dagvattenhantering i Sätra- och Nygårdsbäcksstråket, ny 
markanvändning vid Kockbacka industriområde. 

 Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare 
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär 
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de 
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet, 
preciseringar görs för dagvattenhantering, 
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget 
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i 
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, 
klass 3 och 4 grönkompenseras). 

 Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar 
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur 
och tydliga riktlinjer kring genomförande av 
bebyggelseutveckling.  

 Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om 
genomförandet och strukturerad uppföljning av 
översiktsplanen 

4.3. Övriga alternativ  
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en 
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt 
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under 
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och 

budget 2021” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare 
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2% 
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika 
plats.  

Alternativ för utveckling av bostadsbebyggelse har diskuterats 
under processens gång. En inledande fråga var om det fanns 
anledning att ompröva grundläggande och principiella avvägningar 
som gjorts i ÖP 2010? Borde tätortsavgränsningen utökas mer för 
att möjliggöra mer detaljplanering, bostäder och arbetsplatser? Ska 
verksamhetsområdena i Bro omvandlas och ska områdena Finnsta 
och Råby ”byggas ihop” genom exploatering i Råbyskogen? 
Aktualitetsprövningen av ÖP 2010 år 2017 visade att de flesta 
grundläggande ställningstaganden kring mark- och 
vattenanvändning som finns i ÖP 2010 står sig. I FÖP Bro följs 
därför i möjligaste mån de intentionerna och de avvägningar som 
redan gjorts i ÖP 2010 för en konsekvent planering. I de fall FÖP 
Bro föreslår förändringar (snarare än fördjupningar) i planeringen 
beror det i de flesta fall på att förutsättningarna har förändrats. 
Detta gäller till exempel i Kvista där genomförandetiden för en 
gällande detaljplan har gått ut och där det finns ett behov av att 
arbeta med kopplingen mellan Tegelhagen, Kvista och övriga Bro. 
Söder om Ginnlögs väg föreslås en ändring i tätortsavgränsningen 
för att införliva två mindre pågående detaljplaner i tätorten. Resten 
av området föreslås ligga kvar utanför tätortsgränsen, och pekas 
alltså inte ut för bebyggelse, vilket är en avvägning mellan lokala 
kulturmiljöintressen och inriktningen om att i första hand förlägga 
bostadsbebyggelse nära pendeltågsstation, befintlig bebyggelse och 
annan infrastruktur.  

Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under cirka tre års 
tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades.  Inom ramen för 
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planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande 
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018. 
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska 
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet. 
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med 
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med 
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för 
bebyggelseutveckling i planförslaget. 

Detta, tillsammans med framtagna underlag och den 
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med 
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats 
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de 
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker, 
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med 
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen 
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som 
planförslaget ger upphov till.  

I punktlistan nedan ges exempel på revideringar som gjorts efter 
samrådet. De som är av betydelse för HKB:n är: 

 Precisering av planerna för Kvistaområdet där större andel 
naturmark lämnas och området i väster avsätts för 
friluftsändamål, vilket är positiv ur natur- och 
rekreationssynpunkt.   

 Minskat område för bostadsbebyggelse i Sandhagen i syfte 
att minska intrång i angränsande kulturmiljö norr om 
bebyggelseområdet. 

 Skyddsvärda kulturmiljöer har synliggjorts i plankartan och 
en planeringsinriktning har tillkommit om att 
stationsområdets värdefulla kulturmiljöer ska tillvaratas.  

 Cykelstråk har förstärkts och förslag om att leda in biltrafik 
på torget har tagits bort. Flera planeringsinriktningar har 
tillkommit om att gynna cykeltrafik och utveckla 
målpunkter. Nya planeringsinriktningar om att utveckla 
Bro IP och att använda fysisk planering för en stärkt 
folkhälsa samt för att utveckla ett mer sammanhållet och 
jämlikt Bro har tillkommit. Ny och befintlig bebyggelse ska 
bindas samman med gemensam odling. Barnperspektivet 
har lyfts tydligare i planeringsinriktningar för torget och 
stationsområdet. Bro torg ska utvecklas till en trygg 
mötesplats. Sammantaget är dessa förändringar positiva 
utifrån social hållbarhet.  

 Fler och tydligare planeringsinriktningar har tillkommit 
kopplat till lokaler och service vid bl.a. torget och om att 
hänsyn ska tas till de lokala marknadsförutsättningarna vid 
detaljplanering vilket är positivt utifrån ekonomisk 
hållbarhet.  

 En planeringsinriktning om blandning av olika hustyper 
och upplåtelseformer för bostäder har tillkommit vilket ger 
förutsättningar för ett mer varierat bostadsutbud och 
därigenom en mer diversifierad befolkning. Detta är 
positivt utifrån ekonomisk och social hållbarhet. 

 Ny planeringsinriktning om att prioritera detaljplaner som 
bidrar till att uppfylla kommunens mål om ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbart samhälle tydliggör att 
fortsatt utveckling av Bro ska ske med fokus på hållbar 
utveckling. 
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5. HÅLLBARHETSBEDÖMNING 
PLANFÖRSLAG BRO 

I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt. 
Under samtliga rubriker beskrivs förutsättningar, relevanta 
bedömningsgrunder (till exempel riktvärden, MKN med mera) och 
konsekvenser. 

5.1. Miljömässig hållbarhet 

5.1.1. Klimatpåverkan och klimatanpassning 
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser 
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta 
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning 
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och 
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i 
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

  

 
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den 
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av 

växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än 
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige 
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045. 
(Region Stockholm, 2019) 
 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så 
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket 
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro 
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren 
samt till ökad nederbörd.  
 
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för 
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn 
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015). 
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk 
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro 
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6. 
 
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering 
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av 
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Länsstyrelsen 
rekommenderar bland annat att ny bebyggelse planeras så att den 
inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst 
ett 100-årsregn. Kommunen har inte genomfört någon egen 
skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över 
lågpunkter där det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka 
lågpunkter som finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden 
som är mest utsatta finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner 
in i tätorten (i väster vid järnvägen respektive norr om E18). Det 
finns även dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser 
i Bro. 

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen 
Miljöer anpassade för att klara extrema 
vädersituationer  
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I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs 
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med 
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt 
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.  
 
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga 
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller 

till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och 
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika 
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar 
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras 
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda 
att det är en fara. 
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Figur 6. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
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Konsekvenser 
 
Klimatpåverkan 
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning, 
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna 
planeringsinriktningar ger bättre förutsättningar för resande utan 
fossila bränslen.  Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet 
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock 
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att 
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av 
växthusgaser.  

En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget 
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019). 
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i 
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att 
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största 
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp 
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske 
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att skapa 
förutsättningar för en utbyggd laddinfrastruktur för en utökad 
elektrisk fordonsflotta och planera för fler klimatvänliga drivmedel.  
 
En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av 
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en 
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att 
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden 
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik 
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare 
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera 
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och 

vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka 
tillgängligheten. Planförslaget innehåller flera 
planeringsinriktningar för att underlätta cykeltrafik, t ex att 
cykelnätet i Bro ska byggas ut och knytas ihop för att göra det 
enklare, tryggare och trevligare att gå och cykla, samt att 
cykelstråket mellan Bro och verksamhetsområdet i Brunna ska 
stärkas för att knyta tätorterna tätare ihop. Planeringsinriktningen 
om att utveckla närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer 
”hemester” (semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är 
också ett led i att minska biltrafik. 
 
Klimatanpassning 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att 
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara 
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet 
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.  
 
I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas 
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas 
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på 
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 6. I 
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för 
dagvatten, översvämningar och skyfall.  
 
Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett 
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid 
värmebölja. Det finns en planeringsinriktning om att använda fysisk 
planering för att stärka folkhälsan vilken innefattar att skydda 
utsatta grupper vid värmeböljor genom att bevara och lägga till 
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grönska och skugga vid skolor, äldreboenden och centrum. 
Grönstrukturen spelar även en annan viktig roll för klimatet genom 
att träd och gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. 
Det är därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett 
klimatperspektiv, se kapitlet om Grönstruktur och biologisk 
mångfald.  
 
I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med 
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som 
föreslås utvecklas i FÖP:en.  
 
I identifierade lågpunkter behöver Länsstyrelsens 
rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Det innefattar att: 

 Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller 
orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-
årsregn.  

 Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i 
detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs. 

 Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och 
planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en 
översvämning.  

 Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska 
vid behov säkerställas.  

 
Vid planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats 
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga 
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt 
planering utmed bäckarna. I de områden där risk för översvämning 
har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra delen av Bro 
och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst) finns inga 
utvecklingsområden utpekade i FÖP:en. 

 
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall 
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP 
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid 
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver 
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt 
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en 
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse. 
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5.1.2. Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner 
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i 
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns 
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i 
Broviken i Mälaren.  Kommunen har ett system med 
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren, 
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt 
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av 
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och 
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med 
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det 
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen 
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i 
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på 
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i 
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande 
gällande kvalitet och kvantitet. 
 
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är 
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den 
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten, 

enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som 
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för 
Upplands-Bro kommun, 2015) 
 
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget men förslag till 
dagvattenpolicy och dagvattenplan finns framtaget och är ute på 
remiss.  Dagvattenplanen samlar och tydliggör kommunens arbete 
med dagvatten. De övergripande målen för hållbar 
dagvattenhantering som fastslås i dagvattenpolicyn, beskrivs och 
utvecklas ytterligare i dagvattenplanen. I ÖP 2010 anges att 
ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara 
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt 
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna 
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp 
genom exempelvis infiltration och växtupptag.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det 
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för 
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en 
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av 
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna.  
 
Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som 
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska 
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både 
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god 
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av 
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28) 
 

Rena och levande vattenmiljöer       
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Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt 
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och 
musselvatten. 
Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god 
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom 
Bro tätort. 
 
Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000 
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är 
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I kommunens 
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område. 
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för 
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av 
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som 
identifierats för Broviken.  
 
Uppland-Bro kommuns vattenplan  
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har 
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster. 
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den 
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den 
kemiska statusen bedömdes vara god. 
 
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden 
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status 
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var 
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga 
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och 

kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara 
god. 
 
Östra Mälarens vattenskyddsområde 
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde, 
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet 
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid 
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren. 
 
Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger 
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda 
vattenmiljöer och dess naturvärden.  Detta ligger i linje med 
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.   

I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En 
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och 
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga 
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat 
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre 
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och 
fördröja dagvatten. 
 
Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av 
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde. 
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och 
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav 
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och 
minska belastningen av föroreningar och närsalter.   
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I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning 
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska 
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade 
dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden 
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens 
tillflöden, se Figur 6. I planeringsinriktningarna framgår också att 
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.  
 
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall 
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP 
behöver utredas inom respektive detaljplan. Vid utpekade av 
strategiska områden för hantering av dagvatten, och 
dagvattenhantering i detaljplanering, bör man beakta 
förekomsten av markföroreningar för att skydda yt- och 
grundvatten. 
 
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och för att 
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt 
kunna minska belastningen av föroreningar. Eftersom Broviken är 
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk 
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta. 
Upplands-Bro kommun arbetar med ett åtgärdsprogram i Bro tätort 
för Broviken. I åtgärdsprogrammet föreslås lämpliga åtgärder inom 
avrinningsområdet som syftar till att minska 
föroreningsbelastningen från Bro tätort, och därigenom skapa bättre 
vattenkvalitet i Broviken, och dessutom tillskapa ekologiska och 
rekreationsmässiga värden. Det finns ännu inga beslut om 
genomförande av åtgärder eller finansiering. 
 
I fortsatt detaljplanering är det angeläget att 
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska 

statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i 
övrigt.  
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5.1.3. Grönstruktur och biologisk mångfald  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
Bro präglas både av ett jordbrukslandskap med arealer av åker och 
med inslag av ängs- och hagmark samt av ett skogslandskap. I 
norra, södra och östra delen av Bro finns större sammanhängande 
skogsområden med stora arealer barrskog men här finns också 
områden med lövskog och blandskog. Mälaren, liksom de södra 
delarna av Bro, är av riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken 
(Mälaren med öar och strandområden). Området är av riksintresse 
med hänsyn till dess natur- och kulturvärden. 
 
Några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren, ligger 
Broängarnas naturreservat vars område består av strandängar, 
hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna, som är en del 
av Broängarnas naturreservat, är ett Natura 2000-område, som är 
EU:s skydd för vissa naturtyper.  
 
Söder om Bro, parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen 
Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster 
om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns mellan Bro och 
Kungsängen. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande 
grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera 
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation. 

 
Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.  
 
Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk 
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom 
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt 
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal 
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att 
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger 
i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och en rik 
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver 
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare 
i efterföljande arbete. 
 
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas. 
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras 
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i 
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större 
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar 
kan bevaras. 
 
Genom att, som planen anger, spara områden med högsta 
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om 
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid 
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den 
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas. 
Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt 
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland 

Väl fungerande ekosystem och rik biologisk 
mångfald  
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annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella 
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att 
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. I 
Kvistaområdet pekar planen ut ett större område för utveckling av 
ett nytt friluftsområde vilket också är positivt för bevarande av 
naturmiljöer. I Kvistaområdet tas områden av huvudsakligen 
naturvärdesklass 3 i anspråk men bebyggelseutveckling och nya 
vägkopplingar anges också i direkt anslutning till områden av 
naturvärdesklass 2. Områden av både naturvärdesklass 2 och 3 har 
undantagits från bebyggelseutveckling vilket är positivt. Att 
anlägga bebyggelse kring vissa områden kan dock medföra att 
spridning mellan områdena försvåras och att områden isoleras. 
Genom att ta i anspråk naturområden eller genom att skapa 
barriärer mellan naturområden kan lokala habitat och 
födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska 
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en 
förutsättning för många naturliga processer som till exempel 
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens 
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller 
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där 
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver 
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och 
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som 
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika 
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I 
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av 
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att 
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att 
grönkompensationsåtgärder vidtas. 
 

I planförslaget framgår att Görvälnkilen ska värnas och om Bro ska 
växa på ett hållbart sätt bör det inte ske på bekostnad av grönkilen.  
I linje med detta föreslås i planen ingen bebyggelse eller utveckling 
inom Görvälnkilen. Detta är positivt med avseende på den 
regionala grönstrukturen. I den sydvästra delen av planområdet 
planeras dock utvecklingsområden inom viktiga spridningssamband 
som idag delvis pekas ut som svaga. Ett svagt samband sträcker sig 
bland annat mellan två områden som ingår i Görvälnkilen. 
Bebyggelse i ett redan svagt samband kan innebära ytterligare en 
barriär vilket kan medföra konsekvenser för den lokala och 
regionala grönstrukturen.  
 
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i 
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och 
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas. 
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5.1.4. Hälsa och säkerhet  
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika 
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt 
risker med till exempel transporter av farligt gods, förorenade 
områden och verksamheter som hanterar farliga ämnen. Buller, 
utsläpp till luft och risker kan samtliga påverka människors hälsa 
och säkerhet.  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda 
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras 
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att 
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta 
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i Upplands-
Bro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar 
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av 
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för 
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och 
kvävedioxider finns längs med E18. 
 
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är 
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära 
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan 
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har 
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder 

med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör 
lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. I samband med nya 
exploateringar har samhällsbyggnadskontoret sett över kommunens 
vägar utifrån vilka som är mest lämpade för transporter med farligt 
gods. Ur trafiksäkerhetssynvinkel såväl som för riskerna för 
transporter med farligt gods är det bäst om dessa transporter i 
största möjliga mån sker utanför tättbebyggt område och med 
kortast möjliga färdväg. Med detta som bakgrund framkom att 
Enköpingsvägen genom centrala Bro bör utgå som rekommenderad 
väg för transporter av farligt gods. Kommunen har därefter (år 
2017) skickat in en begäran om ändring av rekommenderade vägar 
för transport av farligt gods, bl.a. gällande Enköpingsvägen (mellan 
väg 840 och Kockbackavägen). Länsstyrelsen har ännu inte svarat 
på detta.  
 
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken 
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en 
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för 
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av 
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen. 
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och 
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)  
 
Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk 
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland 
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269), 
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i 
Skällsta och längs väg 840) och Högbytorps avfallsanläggning, som 
är en verksamhet med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av 
föroreningar. 
 

Miljöer som främjar god folkhälsa 
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Konsekvenser 
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med 
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma 
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). 
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar kopplade till 
att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, 
utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar gällande detta finns 
dock i ÖP 2010 (kap 9 Hälsa och säkerhet), vilket gäller parallellt 
med FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet 
och risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. 
Planförslaget tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge 
förutsättningar att främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- 
och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det 
är dock viktigt att det i efterföljande planering säkerställs att goda 
boendemiljöer skapas.  
 
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till 
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av 
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt. 
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och 
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att 
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för 
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt 
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att 
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar. 
Planförslaget lyfter också vikten av att skapa möjligheter för ett 
utbyggt och ihopkopplat cykelnät inom Bro och även till 
målpunkter utanför Bro, t.ex. Brunna. Om förutsättningarna att 
välja kollektivtrafik eller cykel ökar kan det i längden medföra att 
utsläpp till luft och att buller från vägtrafik kan minska. 
 

Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att 
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys 
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med 
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler 
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt 
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre 
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med 
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft 
särskilt ses över. Detsamma gäller i områden där planerad 
bebyggelseutveckling sammanfaller med risken för förorenad mark.  
I sådana fall behövs det i efterföljande planering säkerställas att 
marken uppfyller de krav på föroreningsnivåer som finns för aktuell 
markanvändning. 
 
I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en 
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen. 
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed 
lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden 
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna 
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata 
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på 
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med 
Enköpingsvägen. De områden som planeras att utvecklas med 
verksamheter och industri (till exempel vid Högbytorp och 
Klövberga) är belägna på relativt långt avstånd från närboende. 
Hänsyn behöver dock tas till eventuella närboende för att inte 
utsätta dessa för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker. 
 
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv, 
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan. 
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5.2. Social hållbarhet 

5.2.1. Folkhälsa  
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till 
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till 
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och 
cykla. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

 
Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från 
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och 
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och 
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med 
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap 
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området 
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och 
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga 

 

1 Beslutet om utökat strandskydd är överklagat av kommunen och ligger 
hos regeringen. 

friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat 
strandskydd om 300 m.1 
 
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga 
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen 
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom 
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av 
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna 
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är 
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till 
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har 
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås 
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10 
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.  
 
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången 
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan 
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och 
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden 
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till 
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten. 
 
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park 
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre 
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en 
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.  
 

 

Miljöer som främjar god folkhälsa 
Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö 
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Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla 
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum, 
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar 
per person och år (2016). Statistiken berättar inte varför vissa 
områden har fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns 
ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande 
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader 
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar 
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar 
per år jämfört med män. 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt 
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande 
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till 
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som 
lockar flera olika målgrupper. 
 
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i 
kommunen genom att bland annat bygga ut och knyta ihop 
cykelnätet i Bro samt genom stärkta och ökade antal kopplingar 
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med 
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med 
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med 
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas. 
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på värdet av att Upplands-
Bro är en ö i Mälaren och öka möjligheterna till bad- och båtliv i 
Bro. Vidare anges att tillgängligheten till Mälaren, sjöarna och 
naturområdena ska ökas.  
 

Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på 
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det 
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil 
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad 
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och 
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och 
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn 
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur 
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i 
naturen, som exempel kan nämnas området mellan 
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen (Kvistaområdet). I 
Kvistaområdet pekar planen dock ut ett större område för 
utveckling av ett nytt friluftsområde, vilket ökar möjligheten till att 
ta sig ut i naturen. Då planen inte medger någon 
bebyggelseutveckling i direkt anslutning till Mälaren men medger 
ökad tillgänglighet till Mälaren bedöms påverkan på det rörliga 
friluftslivet med avseende på riksintresseområdet Mälaren med 
sjöar och strandområden vara positiv. Planen bedöms inte begränsa 
det rörliga friluftslivet, snarare tvärtom. Fler bedöms kunna ta del 
av vad Mälaren har att erbjuda då planen syftar till att 
tillgängliggöra Mälaren och dess stränder. 
 
Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag 
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och 
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin 
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan 
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan 
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och 
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och 
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland 
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor 
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nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av 
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till 
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.  
 
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång 
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom 
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl 
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl 
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via 
säkra gång- och cykelvägar. 
 
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en 
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de 
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och 
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid 
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna. 
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och 
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas 
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de 
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP 
och Hällkana ska utvecklas. Detta påtalas inom ramen för en 
planeringsinriktning som anger att kommunen ska använda fysisk 
planering för att stärka folkhälsan. Att uttrycka detta i en 
planeringsinriktning och att skapa möjligheter till idrott och 
rekreation inom flera delar av Bro bedöms främja folkhälsan. 
Genom att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att 
ligga mer centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros 
invånare. Utöver ovanstående anger planen att delar av 
Kvistaområdet ska utvecklas till ett nytt friluftsområde med 
motionsspår, terrängspår och andra möjligheter till 
friluftsaktiviteter, detta ökar ytterligare möjligheterna till att 

aktivera sig, vilket är positivt för folkhälsan. För att nå så många 
invånare som möjligt är det viktigt att skapa möjligheter för olika 
aktiviteter som kan locka flera målgrupper. Detta ligger i linje med 
den planeringsinriktning som anger att Bro IP ska utvecklas som en 
gemensam mötesplats för personer i alla åldrar med fler ytor och 
funktioner.  
 
Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad. Detta kräver en 
funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och service) i de 
centrala delarna av Bro. En större blandning av olika funktioner kan 
medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan bostad, arbete 
och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta staden med 
små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö för ett 
aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden med 
hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta avstånd 
främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång och 
användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig 
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter 
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla 
högt blodtryck.  
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5.2.2. Boendemiljö och trygghet  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 
Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med 
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och 
centrum. 
 
Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och 
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med 
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från 
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika 
karaktär och täthet.  
 
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket 
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för 
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att 
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att 
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta. 
(Boverket, 2010) 

Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön 
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också 
för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar 

del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla 
människor som rör sig där. (Boverket, 2010) 

Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och 
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och 
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en 
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel 
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och 
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer 
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för 
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010) 

Konsekvenser 
Planförslaget bedöms medföra positiva konsekvenser med avseende 
på boendemiljö och trygghet. Planeringsinriktningen om att 
använda fysisk planering för att utveckla Bro till ett mer 
sammanhållet, tryggt och jämlikt samhälle med småstadsprägel är 
ett exempel på att stort fokus ligger på dessa frågor i planförslaget.  
 
Planförslaget och planeringsinriktningarna skapar förutsättningar 
för ett varierat bostadsutbud och funktionsblandning, vilket ligger i 
linje med hållbarhetskriteriet En blandning av boende och 
funktioner. Detta tydliggörs i planeringsinriktningen om att 
eftersträva en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer. 
 
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa 
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje 
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan 
tätorterna. Planeringsinriktningar som kan bidra till 
sammanhållning är t ex att binda samman bebyggelse med 
gemensam odling och att stationsområdet ska utvecklas som 

En blandning av boende och funktioner  
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna   
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum   
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mötesplats och knutpunkt. Dock bedöms inte planförslaget i någon 
större utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna 
Bro och Kungsängen, även om förstärkt cykelstråk mellan Bro och 
Brunna samt utpekandet av nytt vändspår för tätare pendeltågstrafik 
vilket ger bättre förutsättningar för resande mellan tätorterna. Om 
sammanhållning mellan tätorterna ska skapas krävs att någon unik 
verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro, detta för att locka 
besökare från Kungsängen. 

Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till Jämlik tillgång till 
offentliga rummet, till exempel säkrare och tryggare koppling 
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik. I 
planförslaget lyfts barnperspektivet fram i planeringsinriktning om 
att synliggöra de små barnens plats på torget genom fler lekytor för 
mindre barn samt i utveckling av grönområdet runt Sätrabäcken och 
vid Härnevi bollplan för rekreation och lek. Vidare ska Bro IP 
utvecklas som en gemensam mötesplats för personer i alla åldrar 
med fler ytor och funktioner.  
 
I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att 
skapa mer liv och rörelse. Det finns planeringsinriktningar om att 
höja kvaliteten på grönområden och offentliga rum i samband med 
förtätning med bostäder och arbetsplatser vilket ger förutsättningar 
för att öka tryggheten och boendemiljön även i befintligt bestånd.  
 
Bro ska utvecklas i riktning mot småstad, det vill säga att i Bro ska 
det finnas både arbetsplatser, service och bostäder. Bro torg ska 
utvecklas till en trygg mötesplats genom att tillföra nya bostäder 
och lokaler, utveckla de offentliga rummen och aktivera ytorna runt 
omkring torget. Vuxennärvaron i centrum med ska ökas genom fler 
arbetsplatser. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på 
utemiljön och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt 

vara en plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas 
som barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen. 
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5.2.3. Kulturmiljö  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 
 

 
 
I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd. 
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur, 
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och 
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter 
eftersom 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.  
 
Inom kommunen finns tre områden av riksintresse enligt 3 kap 6§ 
Miljöbalken varav området Låssa ligger i anslutning till tätorten 
Bro. Tidigare fanns även riksintresset Bro men beslut har tagits om 
att området inte längre är av riksintresse (Riksantikvarieämbetet, 
2020). Skäl till beslutet är att fornlämningsområdets koppling till 
den senare säteribildningen och omgivande odlingslandskap har 
försvagats genom landskapets omvandling till golfbana med olika 
tillägg, vilket har inneburit att riksintressets värdebärande 
egenskaper och uttryck har skadats på ett varaktigt och irreversibelt 
sätt. Motsvarande kulturhistoriska värden representeras bättre i 
andra riksintressen. I det fördjupade kulturmiljöprogrammet för 
Upplands-Bro kommun (Stockholms Läns museum, 2001) finns 
området Bro kyrka – Brogård beskrivet vilket omfattar hela det 

tidigare riksintresseområdet. I ÖP 2010 är däremot endast den 
sydvästra delen av det tidigare riksintresseområdet utpekat som 
lokalt kulturmiljöintresse (Brogård-Fiskartorp).  

Riksintresset Låssa är en centralbygd i viktig korsning mellan norra 
mälarvägen och den forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik 
fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön som visar på en 
omfattande bosättning från bronsåldern till vikingatid. Det öppna, 
sammanhängande odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, 
med inslag av herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet 
ner i den yngre järnåldern och Låssa medeltidskyrka. Riksintresset 
Låssa ligger utanför tätortsavgränsningen. 
 
Utöver det lokala kulturmiljöintresset Brogård-Fiskartorp ligger 
också Önsta och Kvistaberg delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP 
2010)  

 
I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och 
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att 
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
 
I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en 
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).  
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten 
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn 
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena 
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha 
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning 
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda 

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö 
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort 
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byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre 
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel 
i tätortens bebyggelsebestånd.   

 
Figur 7. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Bro (WSP, 2019a). 

Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna 
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden. I 
plankartan har skyddsvärda kulturmiljöer synliggjorts och 
planeringsinriktning finns om att stationsområdets värdefulla 

kulturmiljöer ska tillvaratas. Planförslaget bedöms bidrar positivt 
till hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö.  

Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten 
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns en 
planeringsinriktning om att utveckla entréerna från landsbygden 
till Bro för gång, cykel och bil vilket är i linje med 
hållbarhetskriteriet om Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och 
tätort. 
 
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra 
områdena vid Mälaren och att utveckla attraktiva och lättillgängliga 
utflyktsmål. Dessa planeringsinriktningar är positiva ur 
kulturmiljösynpunkt eftersom de bidrar till att tillgängliggöra och 
utveckla kulturhistoriska miljöer.  
 
I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning 
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste 
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse. 
Särskilt värdefulla kulturmiljöer har utpekats ut i plankartan i 
anslutning till Bro stationsområde och Sandhagen. I dessa områden 
planeras ny bebyggelse i anslutning till värdefull kulturmiljö varför 
det är av särskild vikt att kulturmiljöintressena synliggjorts i dessa 
områden.  
 
Genom planförslaget utökas tätortgränsen något söder om Ginnlögs 
väg för att införliva två mindre pågående detaljplaner i tätorten. 
Resten av området föreslås ligga kvar utanför tätortsgränsen, och 
pekas alltså inte ut för bebyggelse. Området söder om Ginnlögs väg 
ingår i området Bro kyrka – Brogård som finns beskrivet i det 
fördjupade kulturmiljöprogrammet men utanför det lokala 
kulturmiljöintresset Brogård-Fiskartorp. Det centrala delarna i 
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området är fornlämningsmiljöerna kring Bro kyrka med gravfält 
och storhögar med bland annat den s.k. Assurs hög samt 
Assurstenens runristning. En del i kulturmiljövärdet är också 
utblickar från kyrkan mot omgivande odlingslandskap. 
Utvidgningen av tätortsgränsen söder om Ginnlögs väg innebär 
visst intrång i odlingslandskapet men med hänsyn till att intrånget 
är av begränsad omfattning och sker på avstånd från kyrkan 
bedöms detta inte medföra betydande konsekvenser.  

Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom 
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där 
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och 
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka 
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan 
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i 
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att 
bevaras som jordbruksmark.  
 
Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer 
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet 
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till 
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av 
ny bebyggelse (t ex i stationsområdet, söder Ginnlögs väg och 
Sandhagen). Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra miljöns 
möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess kulturhistoriska 
karaktär eller värde påtagligt förändras.  
 
I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal 
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid 
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.  

5.3. Ekonomisk hållbarhet 

5.3.1. Arbetsmarknad och näringsliv  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom 
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning. 
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och 
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive 
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet. 
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP 
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen 
samt Upplands-Bro kommun.  
 
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda 
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015 
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som 
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan 
5 000.  
 
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört 
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka 
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo. 

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas 
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I Bro är förvärvsfrekvensen hög i många områden samtidigt som 
det finns fler områden med låg förvärvsfrekvens, mindre än 65 
procent, i Bro än i Kungsängen. Lägst förvärvsfrekvens är det i 
delar av Råby och Finnsta i Bro. (Upplands-Bro kommun, 2019b)  
 
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden 
kring Mälaren, golfbanor samt etablerade kurs- och 
konferensgårdar vilka är en viktig del av besöksnäringen och ett 
värdefullt komplement till företagen i kommunen.  
  
I Bro finns, utöver Bro centrum, en handelsplats i Skällsta. Handeln 
i Bro centrum består till största delen av mindre dagligvaruhandel 
med lokal inriktning och utbudet riktar sig främst till boende i Bro 
tätort och närliggande områden. 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. 
 
Konsekvenser 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med  
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda 
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för 
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge 
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten 
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta 
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.  
 
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för 
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är 
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser och service. 
Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat underlag för service, 

och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Även 
funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i kommunen och 
ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.  
 
Planförslaget har, som nämnts tidigare, ett stort fokus och ett flertal 
planeringsinriktningar gällande att utveckla hela stationsområdet. 
Detta för att kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor 
reserveras för både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för 
pendeltåget samt infartsparkering för både bil och cykel. En 
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation, 
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional 
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Bro i högre grad 
attrahera företag, service och verksamheter och skapa ett mer 
varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom Bro. 
Planförslaget uttrycker också vikten av att bygga ut och utveckla 
cykelnätet inom Bro och till närliggande områden som t.ex. 
Brunna. Utvecklade cykelstråk är positivt för arbetskraft och 
försörjning. Detta genom att arbetsplatsområden kan locka 
arbetskraft till sig då de blir mer lättillgängliga även för de som 
cyklar. 
 
En utvecklad kollektivtrafik med till exempel ökad turtäthet för 
pendeltågen i Bro, kan stärka kopplingen till Storstockholms 
arbetsmarknad. Detta kan medföra högre förvärvsfrekvens.  
 
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för 
service och handel. Ett levande Bro centrum skapar liv och rörelse 
och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad 
service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos orten i stort, 
och kan bidra till att människor söker sig till kommunen för att bo 
och arbeta. Planen skapar möjligheter för utveckling av torget och 
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tydliggör också barnperspektivet vilket är positivt, detta kan 
medföra att fler vill uppehålla sig och stanna kvar i centrum, vilket 
gynnar det lokala näringslivet och ekonomin. En förtätning med 
bostäder i centrum längs med Enköpingsvägen och Köpmanvägen 
skulle också ge ett ökat underlag för service, och vara en möjlighet 
att stärka attraktiviteten och Bro torg som centrum. Utöver att 
utveckla Bro centrum pekas även den större handelsplatsen Skällsta 
ut i planförslaget. Skällsta ska fortsätta att vara kommunens nav för 
sällanköpshandel och volymhandel. Detta för att det inom 
kommunen ska finnas variation och större utbud. 
 
Befintliga områden för verksamheter och industri ska bibehållas 
och även utvecklas, till exempel runt Klövberga och Högbytorp. 
Detta är viktigt, dels för att behålla större befintliga 
verksamhetsutövare och arbetsgivare inom Bro, dels för att 
attrahera nya verksamheter. 
 
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur, 
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och 
Lejondalssjön. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas 
och att möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Ett flertal 
planeringsinriktningar anger också vikten av att utveckla och öka 
tillgängligheten till områden för rekreation och friluftsliv. Utöver 
detta lyfts entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. 
För de som besöker 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 entréerna utveckla på ett med-
vetet sätt. Genom att utveckla och öka tillgängligheten till lokala 
målpunkter samt att stärka entréerna till Bro kan fler lockas till att 
bosätta sig, besöka och att återvända till Bro som besöksmål. Detta 
kan medföra att det lokala näringslivet blir mer robustare och att 

servicen kan öka inom olika delar av Bro. Detta medför positiva 
konsekvenser för näringslivet inom Bro.  
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5.3.2. Befolkning och bostadsmarknad  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 
I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett 
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med 
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att 
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro 
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr 
om Enköpingsvägen.  
 
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet, 
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott 
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att 
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.  
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå kriterierna Goda förutsättningar att bo och försörja sig.  
 
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny 
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget 
poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att 
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås 
där utbyggnad ska prioriteras nära kollektivtrafik, teknisk 
infrastruktur, centrumnoder och service, med syfte att undvika 

”satelliter”. I planförslaget finns planeringsinriktningar om att satsa 
på förtätning och utveckling av befintligt bestånd, att prioritera 
områden för bostäder som redan finns utpekade för 
bebyggelseutveckling i översiktsplanen och att orientera nya 
bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda förutsättningar 
för en hållbar utveckling genom att befintlig infrastruktur kan 
nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära lägen och avstånd 
kortas inom Bro.   
 
I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga, 
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa 
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på 
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler 
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om 
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett 
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och att centrala Bro 
utvecklas till en småstad. En planeringsinriktning lyder:  
Eftersträva en varsam blandning av olika hustyper och 
upplåtelseformer. Planen ger en inriktning inför kommande 
detaljplaner om vilken typ av förtätning som eftersträvas. En 
blandning av olika hustyper och upplåtelseformer innebär att olika 
önskemål och behov kopplat till t.ex. storlek, bostadstyp och 
upplåtelseform kan tillfredsställas. Detta skapar förutsättningar för 
ett varierat bostadsutbud som kan attrahera olika målgrupper vilket 
är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Att bostäder av olika 
storlek, typ och upplåtelseform tillkommer bör säkerställas i 
efterföljande planering.  
 
Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka 
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka 
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel 

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 
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tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service, 
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och 
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms 
planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den 
inflyttningspotential som kommunen har.  
 

5.3.3. Kommunalekonomi och robusthet  
 

Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier:  
 

 
 

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala 
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för 
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att 
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre 
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir 
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den 
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar 
kan få dem att kännas längre än de är.  
 
Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor) 
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro. 

 
Konsekvenser 
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att 
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur, 
lokalförsörjning och service till medborgarna. 

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler 
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten 
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och 
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en 
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan 
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av 
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer 
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik 
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar 
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att fylla  
byggnader med mer aktiviteter och verksamheter runt Bro torg för 
att få mer liv och vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en 
tryggare miljö. En sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom 
samma byggnader kan nyttjas för flera funktioner.  
 
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8, 
och en planeringsinriktning om att börja med det som är närmast 
kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, centrumnoder och service. 
Dessa ställningstaganden är mycket viktiga för att uppnå en 
resurseffektiv markanvändning och en kostnadseffektiv 
infrastruktur, lokalförsörjning och service till medborgarna. Ett 
undantag från den principen utgör Tegelhagen (söderut mot 
Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika 
resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte 
planera för ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i 

Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning 
och service till medborgarna 
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ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer 
resurseffektiv.  

 
Figur 8. Föreslagen utbyggnadsordning i Bro 
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6. EKOSYSTEMTJÄNSTER  

Bedömningsgrunder och förutsättningar 
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala 
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i 
hållbarhetsbedömningar ovan. 
 
Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av 
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från 
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i 
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande, 
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för 
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.  
 

 
Figur 9. Illustration över de fyra olika grupperna av ekosystemtjänster. 

 
Upplands-Bro kommun har under åren 2017–2018 tagit fram en 
kartläggning av ekosystemtjänster med syfte att ge en bild på var i 
kommunen det finns viktiga ekosystemtjänster idag (Upplands-Bro 
kommun, 2019d). Särskilt fokus i kartläggningen har varit på 
tätortsområdena Bro och Kungsängen. Kartläggningen är avgränsad 

till de ekosystemtjänster som bedömts ha störst påverkan på miljön 
i kommunen. Dessa är; klimatreglering, vattenreglering, hälsa och 
inspiration samt biologisk mångfald – värdefulla biotoper och 
spridningsvägar.  

Klimatreglering innebär reglering av temperatur för att undvika och 
förebygga hög värme och värmeböljor. Lokal reglering av 
temperaturen kan ske genom vattenavdunstning från till exempel 
växtbäddar och vattensamlingar eller genom skuggande vegetation. 
Satellitsbildsanalys över uppmätta maxtemperaturer visar att Råby 
och Bro centrum är platser i Bro med högre uppmätta temperaturer 
än många andra platser i kommunen. 

Vattenreglering innebär hantering av dagvatten för fördröjning och 
rening i naturen för att undvika översvämning och avlasta 
eventuella dagvattensystem. Karta över landskapets förmåga till 
flödesreglering, förmåga att ta hand om dagvatten, i aktuella 
områden visar att särskilt dålig förmåga till flödesreglering finns 
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där industriområden är lokaliserade. Detta är områden med hög 
andel hårdgjorda ytor. 

 

Figur 10. Landskapets förmåga till flödesreglering där rött innebär dålig 
förmåga ner till mörkblått som innebär mycket god förmåga.  

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för 
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både 
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden, 
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns 
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till 
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar, 

kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I Bro ligger 
de större gröna rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och 
är inte lika tillgängliga för alla.  

 

Figur 11. Identifierade betydelsefulla områden för hälsa och inspiration 
markerat med grönt. 

Biologisk mångfald innebär en stor variationsrikedom av levande 
organismer. Förekomster av varierande arter och varierande 
biotoper gynnar biologisk mångfald och ger höga naturvärden. För 
att gynna och möjliggöra att biologisk mångfald består och även 
ökar i framtiden är spridningsvägar viktiga. I kommunens 



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Följemail - Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040, e-post 2 av 2

 
 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

 

 Hållbarhetsbedömning FÖP Bro i Upplands-Bro
 M1900100
 2021-05-10 s 52

kartläggning syns att förutom befintliga naturreservat hyser även 
andra platser som till exempel Finnstaskogen höga eller påtagliga 
naturvärden.  

 

Figur 12. Identifierade områden för biologisk mångfald – värdefulla biotoper. 

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som 
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att 
spridningsområden finns i stora delar av Bro. Spridningsvägar är 

viktiga för biologisk mångfald då genetisk variation och arter 
beroende av flera livsmiljöer gynnas. 

 

Figur 13. Identifierade viktiga miljöer och spridningsvägar för arter knutna 
till ädellöv och våtmarker. 

Konsekvenser  
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till, ur 
olika synpunkter, värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och 
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negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan 
på flera olika typer av ekosystemtjänster.  
 
I planförslaget finns en planeringsinriktning som lyder: Värna och 
utveckla ekosystemtjänster i tätorten, som tätortsnära skogar, 
grönska och vatten. Genom en sådan planeringsinriktning visas att 
ekosystemtjänster ligger högt på agendan och att kommunen måste 
arbeta med ekosystemtjänster inom sina projekt. Möjligheter att 
värna och utveckla ekosystemtjänster skapas därmed. För att 
säkerställa att kommunen arbetar utifrån detta synsätt behöver 
frågan följas upp inom ramen för efterföljande planering. 
  
I planförslaget finns planeringsinriktningar om förtätning. I 
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras 
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I 
planförslaget anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska 
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden 
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i 
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslaget pekas områden 
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden 
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan 
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om 
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i 
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att 
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas 
i de fall de lokalt riskerar att försvinna. 
 
Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse 
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad 
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats 
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden 

riskerar att bli varmare framför allt om naturmark i tätorter tas i 
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor 
över maxtemperatur för dagens situation i Bro visar på högre 
maxtemperaturer, upp över 30○C, i de mest tätbebyggda delarna. I 
planförslaget anges att mikroklimatet ska stärkas och då framförallt 
vid särskilt utsatta verksamheter som skolor och äldreboenden samt 
centrum. Detta genom bevarande och tillskapande av grönska och 
skugga. Vidare står det i planförslaget att ytor ska avsättas för 
öppna och gestaltade dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar 
även klimatreglerande och svalkar. Detta är positivt och kan bidra 
till att motverka effekterna av värmeböljor. 
 
Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär 
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor 
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslaget anges att ytor 
ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För att 
stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar 
som till exempel svackdiken och växtbäddar. 
 
I planförslaget finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation 
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden 
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men 
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas. 
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I 
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor 
som i Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de 
centrala delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt. 
 
Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med 
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är 
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och 
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med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt 
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att 
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de 
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också 
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan 
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med 
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av 
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts. 
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras 
med detta. 
 
Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att 
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är 
viktiga på lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för 
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje 
enskilt fall och inom detaljplanering. 
 

7. KUMULATIVA EFFEKTER  

I detta kapitel beskrivs kumulativa effekter av FÖP:arna för Bro 
och Kungsängen då båda innefattar omfattande exploatering med 
ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men även genom 
utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse. Samråd 
genomfördes samtidigt av FÖP Bro och FÖP Kungsängen men det 
ska noteras att det bara är FÖP Bro som nu är ute på granskning. 
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall 
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I 
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa 
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresse 
kommunikationer. 

7.1. Naturmiljö 
Mellan Bro och Kungsängen tätorter finns stora sammanhängande 
naturområden. Här ligger bland annat Lejondals naturreservat och 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Utöver detta går Görvälnkilen 
mellan Bro och Kungsängen. Vid utbyggnad av både Bro och 
Kungsängen riskerar naturområden och Görvälnkilen att naggas i 
kanten från olika håll vilket kan leda till fragmentering med 
negativa konsekvenser på spridningssamband och biologisk 
mångfald som följd. När det gäller ianspråktagande av 
naturområden är det framförallt planförslaget för Kungsängen som 
föreslår utbyggnad i naturområden som ligger mellan Bro och 
Kungsängen (nytt verksamhetsområde, Tång 2:5, samt en ny 
vägkoppling mellan Brunna och Kockbacka trafikplats). Båda 
planförslagen har planeringsinriktningar om att bevara områden 
med naturvärdesklass 1 och 2 samt att grönkompensationsåtgärder 
ska vidtas vid byggnation i områden med naturvärdeklass 3 och 4. 
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Detta kan leda till att den biologiska mångfalden lokalt bevaras och 
till och med utvecklas och förstärkas. Detta behöver dock följas upp 
i efterföljande planarbete.  
 
I båda planförslagen nämns vikten om att bibehålla grönkilen vilket 
är positivt för den regionala grönstrukturen. I Kungsängen planeras 
dock ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen (Tång 2:5) 
och en ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats föreslås. I 
Bro planeras utveckling i viktiga spridningssamband som idag 
delvis pekas ut som svaga. Att skapa ytterligare barriärer inom 
Görvänkilen kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig 
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. För att inte riskera 
att samband inom Görvälnkilen påverkas negativt och ytterligare 
försvagas, är det viktigt att i den fortsatta planeringen studera 
sambanden samt arbeta med åtgärder för hur samband inom 
grönkilen kan stärkas.  

7.2. Vattenmiljö 
Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda 
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av 
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är 
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det 
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket 
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen 
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av 
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de 
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska 
belastningen av föroreningar.  
 

I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och 
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för 
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i 
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna 
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete 
med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta 
åtgärder i avrinningsområdet. 
 
I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna 
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i 
Brovikens tillflöden kommer till stånd.    

7.3. Riksintresse kommunikationer 
E18 och Mälarbanan är av riksintresse för kommunikationer. 
Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt 
miljöbalken 3 kap 8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. 

Mälarbanan löper genom Bro och Kungsängen i anslutning till de 
centrala delarna av respektive tätort där betydande 
bebyggelseutveckling planeras. Att bygga i kollektivtrafiknära 
lägen ger positiva konsekvenser ur flera hållbarhetsperspektiv men 
innebär samtidigt utmaningar för att skapa god boendemiljö och 
inte inverka negativt på riksintresset för kommunikationer. 

När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av 
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är 
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro 
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18 
identifierats.  
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I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen 
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och 
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i 
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och 
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen 
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna 
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även 
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större 
kapacitet när tätorten växer. I samrådsförslaget för FÖP 
Kungsängen föreslås en ny trafikplats eller alternativt en ny 
anslutning från Kockbacka trafikplats till Brunna för att utöka 
kapaciteten till anslutningen till E18.    

Eftersom det finns en tydligare koppling mellan påverkan på E18 
och FÖP Kungsängen kommer en systemanalys av effekter på E18 
genomföras i samband med fortsatt arbete med FÖP Kungsängen. I 
Kungsängen finns dessutom fler avvikelser från RUFS2050 jämfört 
med i Bro vilket ytterligare motiverar att frågan hanteras kopplat 
till FÖP Kungsängen.  

Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 och 
Mälarbanan genom att dessa påverkar omgivningen med buller och 
risker kopplade till farligt gods transporter. För bebyggelse som 
planeras i anslutning till E18 och Mälarbanan behöver 
skyddsavstånd och transportledernas påverkan på omgivningen 
beaktas så att god boendemiljö uppnås och riksintresset skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet. 

8. HÅLLBARHETSBEDÖMNING 
NOLLALTERNATIVET  

Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den 
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning 
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner. 
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och 
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen 
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och 
nollalternativet.   

8.1. Miljömässig hållbarhet 
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan 
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart 
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i 
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar för att 
underlätta cykeltrafik eller om att skapa förutsättningar för 
laddstruktur för elbilar eller andra klimatvänliga drivmedel. Utöver 
detta innehåller nollalternativet inte någon prioriterad 
utbyggnadsordning vilket kan medföra att utbyggnad sker i 
områden som dels är långt ifrån stationen dels i områden som inte 
har välutbyggd kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen 
och att utsläpp av växthusgaser därmed är högre i nollalternativet 
jämfört med planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet 
strategier och planeringsinriktningar om att förtätning framförallt 
bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.  
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Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara 
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara något 
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till 
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för 
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att 
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större 
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för 
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå 
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda 
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar 
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor. 

För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms 
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga 
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av 
dagvatten. 

När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik 
biologisk mångfald bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än 
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010 
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och 
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur 
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden 
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte 
ÖP 2010 gör. I nollalternativet föreslås ett större bebyggelseområde 
i Kvista och ingen mark avsätts som friluftsområde vilket är 
negativt för naturmiljön. Nollalternativet bedöms därför innebära 
något större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget. 
 
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat 
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och 
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal 

planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och 
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka 
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både 
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar 
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt 
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har 
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att 
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad 
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av 
Bro station som planförslaget. 

8.2. Social hållbarhet 
Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö 
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms 
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende. 
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar 
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, 
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och 
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns 
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer 
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden 
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny 
bebyggelse. Även för skydd av kulturmiljöer bedöms 
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget då det saknas 
planeringsinriktning om hänsynstagande av kulturmiljöer vid Bro 
stationsområde. Kulturmiljöintressena finns inte heller i samma 
utsträckning synliggjorda i plankartan i ÖP 2010. Planförslaget 
baseras på en nyare kulturmiljöinventering (WSP, 2019) där 
områden med potentiella målkonflikter mellan inom kulturmiljöer 
och bebyggelseutveckling inom tätorten har tydliggjorts i 
plankartan.  
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Utifrån hållbarhetskriteriet Ett utvecklat samspel mellan landsbygd 
och tätort bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än 
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att 
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med 
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som 
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i 
planförslaget.   
   
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur 
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms 
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I 
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen 
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och 
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför 
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och 
i rekreativa miljöer. 

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och 
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad 
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång 
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre 
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av 
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet 
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock 
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till 
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget 
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar 
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel 
definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden 
kan ske samtidigt som de förtätas.  

8.3. Ekonomisk hållbarhet 
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget 
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och 
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas. 
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande 
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att 
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att 
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till 
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande 
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och cykelnätet 
inom Bro och till områden utanför Bro centrum samt utvecklar 
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar 
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.  

Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en 
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till 
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än 
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering 
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet 
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att 
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre 
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal 
service kostnadseffektivt. 
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9. SAMLAD BEDÖMNING 

I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagets möjligheter 
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen 
illustreras i en värderos samt en tabell. Värderosen är ett verktyg 
som används för att översiktligt kunna utvärdera och illustrera 
hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag. I värderosen beskrivs 
förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett sämsta 
tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa 
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos. 
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och 
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är 
alternativet/scenariot.  I värderosen redovisas både planförslaget 
och nollalternativet. 

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån 
hållbarhetsperspektiv.  

Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till 
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både 
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl 
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns 
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller 
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen 
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se 
kapitel 10 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete. 

Bedömningen utvecklas i Tabell 4. Samlad bedömning Bro.  
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Figur 14. Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet. 
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro

Aspekter och hållbarhetskriterier 
som bedömts i HKB:n  

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet Vit markering 
innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.  

Klimat och klimatanpassning  
Infrastruktur för resande utan 
fossila bränslen 
 
Miljöer anpassade för  
att klara extrema vädersituationer 

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och cykeltrafik 
samt en prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna 
följs för att begränsa utsläpp av växthusgaser.   

Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av dagvatten pekas ut och genom 
planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera ytor för dagvatten, översvämning och skyfall. 

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
Rena och levande vattenmiljöer 

Planförslaget bedöms innebära bättre förutsättningar för att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre 
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det 
angeläget att planeringsinriktningarna följs. 

Grönstruktur och biologisk 
mångfald 
Väl fungerande ekosystem och en 
rik biologisk mångfald 

Planförslaget bedöms vara något mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska 
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att det i Kvistaområdet pekas ut 
ett större område för utveckling av ett nytt friluftsområde vilket också är positivt för bevarande av naturmiljöer. 
 

Hälsa och säkerhet  
Miljöer som främjar god folkhälsa 

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. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens 
störningar och dess påverkan på folkhälsan.  

Folkhälsa 
Miljöer som främjar god folkhälsa 
 
Rik och tillgänglig natur och 
kulturmiljö 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Detta beror främst på att planförslaget bedöms 
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation. Som exempel kan nämnas att planförslaget pekar ut kopplingar och stärkta rekreativa stråk mellan olika 
målpunkter, till exempel ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och möjligheten för gående och cyklister att röra sig i Bro. 

Boendemiljö och trygghet 
En blandning av boende och 
funktioner 
 
Ökad sammanhållning inom och 
mellan tätorterna 
 
Jämlik tillgång till utemiljöer och 
offentliga rum 
 

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till 
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Barnperspektivet lyfts i nya planeringsinriktningar vilket är 
positivt ur ett trygghets- och jämlikhetsperspektiv. Dessutom ges en tydlig planeringsinriktning om blandade hustyper och upplåtelseformer vilket skapar förutsättningar 
för ett varierat bostadsutbud och diversifierad befolkning. Det finns också planeringsinriktningar som kan bidra till sammanhållning t ex att binda samman bebyggelse 
med gemensam odling och att stationsområdet ska utvecklas som mötesplats och knutpunkt. Planförslaget bedöms inte i någon större utsträckning påverka 
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen, även om förstärkt cykelstråk mellan Bro och Brunna samt utpekandet av nytt vändspår för tätare 
pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas krävs att någon unik verksamhet eller 
anläggning tillkommer i Bro, detta för att locka besökare från Kungsängen. 
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Aspekter och 
hållbarhetskriterier som 
bedömts i HKB:n  

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.  
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.  

Kulturmiljö 
Rik och tillgänglig natur och 
kulturmiljö 
 
Ett utvecklat samspel mellan 
landsbygd och tätort 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart ur kulturmiljösynpunkt jämfört med nollalternativet. I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och 
kulturmiljöer, samt om att tillvarata stationsområdets värdefulla kulturmiljöer. I plankartan har kulturmiljöintressen synliggjorts i de områden där bebyggelse planeras i 
anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro stationsområde och Sandhaga). Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom 
justering av tätortsavgränsningen.  I planförslaget finns en planeringsinriktning om att utveckla entréerna från landsbygden 
till Bro för gång, cykel och bil vilket är i linje med hållbarhetskriteriet om Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort. 
 

Arbetsmarknad och näringsliv 
Möjligheter för näringslivet att växa 
och utvecklas 
 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter 
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker 
kollektivtrafiken och cykelnätet inom Bro och till områden utanför Bro centrum samt utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad 
och näringsliv i Bro.  

Befolkning och bostadsmarknad 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet innefattar utveckling med 
blandade typer av bostäder i Bro och att tillgänglighet till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som 
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Bro. Dessutom ges en tydlig 
planeringsinriktning om blandade hustyper och upplåtelseformer vilket skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och diversifierad befolkning. 

Kommunalekonomi och 
robusthet 
Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
 
Kostnadseffektiv infrastruktur, 
lokalförsörjning och service till 
medborgarna 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande 
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för 
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. Ett undantag från principen om utbyggnad nära kollektivtrafik och befintlig infrastruktur utgör 
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte planera för 
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer resurseffektiv.  

 

9.1. Målkonflikter – hållbarhet 
I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive 
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter 
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där 
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.  

Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då 
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för 

service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en 
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre 
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan 
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större 
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.  

I planförslaget framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom 
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i 
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större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande 
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder 
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller, 
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i 
anslutning till befintlig bebyggelse tas i anspråk vilket påverkar 
närrekreation och mikroklimat negativt. Det ställer också högre 
krav på dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka 
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.  

Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och 
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att 
påverka dessa värden negativt. I Bro finns värdefulla kulturmiljöer i 
anslutning till stationsområdet vilket kräver avvägningar mellan 
kulturmiljöintressen och inriktningen om att bygga tätt nära 
stationen.  

För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs 
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter. För Bro bedöms planförslaget 
och planeringsinriktningarna vara väl avvägda utifrån samtliga 
hållbarhetsperspektiv då det inte finns någon tydlig övervikt åt vare 
sig miljömässigt, socialt eller ekonomiskt perspektiv. Bedömningen 
utgår ifrån att planförslaget och föreslagna planeringsinriktningar 
beaktas i fortsatt planering, se kapitel 10 Osäkerheter, uppföljning 
och fortsatt arbete.  

9.2. Målanalys 
Som nämnts inledningsvis har FN:s 193 medlemsländer antagit 17 
globala mål som är en ny agenda för global hållbar utveckling. 
Utöver dessa har Riksdagen beslutat om 16 nationella 
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett 

generationsperspektiv samt ett övergripande nationellt folkhälsomål 
inklusive 8 övergripande målområden. I detta avsnitt görs en analys 
av i vilken riktning FÖP:en påverkar relevanta nationella mål 
(miljökvalitetsmål, folkhälsomål).  

Som nämnts tidigare täcks de globala mål som är relevanta för 
planförslaget in av de nationella miljökvalitetsmålen och 
folkhälsomålen. I denna HKB görs därför en bedömning utifrån de 
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se 
Figur 2. 

Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara 
naturlig försurning bedöms påverkas i både positiv och negativ 
riktning. Positiv då planförslaget innebär förtätning i goda 
kollektivtrafiklägen, utveckling av kollektivtrafiken samt gång- och 
cykelvägar vilket underlättar för boende och arbetande att välja 
kollektivtrafik samt gång och cykel framför bil. Även tät och 
blandad bebyggelse med korta avstånd gör det lättare att välja gång 
och cykel. Detta minskar transportbehovet, underlättar 
miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp 
av växthusgaser. Dock innebär planförslaget en ökad befolkning 
och tillkommande bebyggelse vilket medför ökade transporter samt 
ökad energianvändning. Kopplat till frisk luft kan förtätning även 
innebära att fler människor bor och vistas i centrala områden med 
trafikerade vägar där luftkvaliteten är sämre, det vill säga fler 
utsätts för luftföroreningar.  

Planförslaget bedöms huvudsakligen påverka miljömålen Giftfri 
miljö, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag i 
positiv riktning. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten 
pekas ut i plankartan och det finns planeringsinriktningar om att 
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall. Detta 
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medför goda möjligheter att undvika belastning av föroreningar och 
näringsämnen till recipient. Föreslagen bebyggelseutveckling 
medför dock högre andel hårdgjorda ytor vilket medför ett större 
behov av att rena och fördröja dagvatten. För att skydda recipienten 
Mälaren är det därför angeläget att planeringsinriktningarna följs. 
För att gå i linje med miljömålet Giftfri miljö behöver det 
säkerställas vid eventuell exploatering i förorenade områden att de 
krav på föroreningsnivåer som gäller för planerad markanvändning 
kan uppfyllas.  

Miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv bedöms påverkas i både positiv och negativ riktning till 
följd av planförslaget. Förtätning innebär att större 
sammanhängande grönområden i stort kan bevaras vilket är 
positivt. Dessutom finns planeringsinriktningar om att spara 
områden med naturvärden av klass 1 och 2 och att 
grönkompensation ska ske vid ianspråktagande av naturvärden av 
klass 3 och 4. Detta ligger i linje med ovan nämnda miljömål. Dock 
motverkas målen i viss mån av ianspråktagande av naturmiljöer 
samt att svaga samband inom Görvälnkilen riskerar att försvagas 
ytterligare.  

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap bedöms påverkas i negativ 
riktning då jordbruksmark tas i anspråk.  

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms påverkas i både positiv och 
negativ riktning. Förtätning föreslås ske i stationsnära lägen och 
gång och cykelstråk ska utvecklas och förbättras vilket är positivt. 
Vidare innebär förtätning möjligheten att bygga vidare på befintlig 
fysisk och teknisk infrastruktur vilket är god resurshushållning. I 
planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- 
och kulturmiljöer och bevarande av naturmiljöer vilket också ligger 

i linje med miljömålet liksom planeringsinriktning om att stärka 
mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt 
utsatta vid höga temperaturer. Förtätning kan även innebära att 
miljömålet motverkas genom att fler människor bor och vistas i 
centrala områden och utmed trafikleder och därmed utsättas för 
buller, luftföroreningar och risker med till exempel farligt gods 
transporter.   
 
Folkhälsomålen Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt 
Inkomster och försörjningsmöjligheter bedöms påverkas i positiv 
riktning. Planförslaget bedöms ge goda möjligheter för 
arbetspendling, utökar antalet arbetstillfällen, skapar förutsättningar 
för ett utvecklat och varierat näringsliv och stärker Bro centrum. 
Detta sammantaget kan gynna arbetsmarknaden och möjligheten att 
försörja sig inom kommunen. 

Folkhälsomålet Det tidiga livets villkor bedöms påverkas i positiv 
riktning. Generellt ligger god kollektivtrafikförsörjning, tillgång till 
park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar i linje med 
målet eftersom en god miljö för barn säkras under såväl dagtid som 
fritid.  

Planförslagen bedöms påverka folkhälsomålen Boende och 
närmiljö samt Levnadsvanor i positiv riktning. Planförslaget 
inriktar sig mot förtätning och levandegörande av Bro centrum, 
knyta samman olika delar av Bro, utveckla mötesplatser och 
idrottsplatser inom flera områden för olika grupper (kön, ålder med 
mera) samt att tillgängliggöra naturområden och strandnära 
områden längs Mälaren. Allt detta ligger sammantaget i linje med 
ovan nämnda folkhälsomål. 
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Folkhälsomålet Kontroll, inflytande och delaktighet bedöms 
påverkas i positiv riktning. Detta bland annat med anledning av att 
invånare erbjuds ett större utbud av aktiviteter som är riktat till fler 
målgrupper samt att Bro centrum förväntas bli mer levande och 
tryggt till följd av planförslaget. Vidare planeras olika områden 
knytas samman och möjligheter skapas till integration mellan olika 
befolkningsgrupper, vilket är positivt för att uppnå delaktighet i 
samhället i stort och mellan grupper. 
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10. OSÄKERHETER, 
UPPFÖLJNING OCH 
FORTSATT ARBETE 

I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå 
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför 
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser 
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.   

Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga 
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som 
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i 
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som 
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte 
att nå hållbar utveckling.  

 Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel 
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena 
och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet 
av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget att 
planeringsinriktningarna om dagvattenhantering följs och 
att utredningar om åtgärder i Brovikens tillflöden 
genomförs.  

 Prioritering av utbyggnadsordningen är viktig för 
ekonomisk hållbarhet, för att skapa kopplingar, 
resurseffektiv utbyggnad och minska bilberoende. Att 
utbyggnad sker enligt föreslagen prioritering är därför en 

viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna 
HKB.  

 I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade 
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas 
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar 
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och 
säkerställas i efterföljande detaljplaner. 

 Den kulturmiljöinventering som tagits fram parallellt med 
den fördjupade översiktsplanen är en viktig utgångspunkt i 
fortsatt planarbete.  

 Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och 
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att 
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och 
att områden med högre naturvärden sparas eller 
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.  

 Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen behöver åtgärder 
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband 
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband.  

 I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder 
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta 
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov. 
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1 Sammanfat tning

Sam r åd e t p ågick u n d e r p e r io d e n 9 ju n i 20 20 – 25 o k to b e r 20 20 . U n d e r

sam r åd e t h ar 58 y t tr an d e n in ko m m it . M ån ga av r e m issin sta n se r n a o ch d e

in ko m n a sy n p u n kte rn a är p o sitiva t ill d e n fö r d ju p ad e ö ve r siktsp la n e n s

(FÖ P ) fö r slag t ill in r iktn in g o ch d e n fö r e slagn a u tveck lin ge n av Br o tä to r t

o ch visio n en o m en h å llb ar sm åstad .

D e t h ar d o ck äve n fr am fö r ts fle r a syn p u n k te r m e d p e r sp e kt iv so m

b e h ö ve r fö r tyd ligas o ch ly ftas in i p lan fö r slage t. Blan d an n at h ar d e t

p åp e kats a tt p lan e n s visio n o m a tt u p p n å h å llb a r h e tsm ål ka n fö r ty d ligas

o ch at t b ar n - , ku ltu r m iljö , d e t r e gio n ala o ch n ä r in gslivsp e r sp e k t ive t kan

ly ftas ty d ligar e i p la n e n . F le r a r e m issin stan se r m e n ar a t t p la n e n är o ty d lig

gällan d e v ilka stä lln in gstagan d e n so m h ar gjo r ts i fö r h å llan d e t ill

p lan e r in gsfö r u tsä ttn in gar n a . E tt fle r ta l fr ågo r gä llan d e sta tio n su tve cklin g

o ch ko lle kt iv tr afik h ar äve n ko m m it in u n d e r sam r åd e t .

Sam h ällsb y ggn ad sko n to r e t h ar r e v id e r a t p lan fö r slage t u t ifr ån

sam r åd ssy n p u n k te r n a o ch ar b e ta t o m str u k tu r e n i d o ku m e n te t fö r a tt

ty d liggö r a FÖ P :e n s p lan e r in gsin r iktn in gar . Re v id e r in ge n av p lan e n h ar

äve n sy fta t a t t ty d liggö r a o ch ly fta in d e p e r sp e k tiv so m u p p le vts

b r istfä lliga i sam r åd ssy n p u n kter . Fö r v ilka te m an o ch p e r sp e kt iv so m h ar

ar b e te ts vid ar e m e d e fte r sam r åd e t se avsn it t 3 n e d an i

sam r åd sr e d o gö r e lse n .

2 Läsanvisning

D e n n a sam r åd sr e d o gö r e lse in n e h ålle r d e ls e n r e d o visn in g fö r h u r

sam r åd e t h ar b e d r ivit s, d e ls e n äm n e svis sam m an fa ttn in g av d e

sy n p u n k te r so m ko m m it in , d e ls m e d sam h ä llsb yggn ad sko n to r e ts

kom m e n tar e r t ill syn p u n k te r n a . Sam m a n fa ttn in ge n r e d o v isar e n d ast d e

kon kr e ta sy n p u n k te r n a / ö n ske m åle n o ch in te d e ar gu m e n t so m h ar

fr am fö r ts av avsän d ar n a .
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3 Föreslagna ändringar av
planförslaget

Med anledning av de synpunkter som inkommit under samrådstiden har
samhällsbyggnadskontoret framförallt arbetat vidare med att utveckla följande
frågor och teman:

•  Planeringsinriktningarnas koppling till hållbarhetsmål

•  Barnperspektivet

•  Kulturmiljöfrågor

•  Strategiska kopplingar för gång- och cykel, bil och kollektivtrafik

•  Näringslivsperspektivet

•  Mälarperspektivet

•  Utveckling av torg och station

•  Förtydligande av ställningstaganden

I det reviderade planförslaget har det tillkommit fler planeringsinriktningar i
samtliga kapitel av FÖP:en. Detta beror i vissa fall på att nya
ställningstaganden har gjorts men framförallt beror det på att strukturen i
FÖP:en har omarbetats för att förtydliga ställningstaganden som funnits
beskrivna i samrådsförslaget men som inte tydligt kopplats till en
planeringsinriktning. I granskningsförslaget av planen representeras samtliga
planeringsinriktningar av en likadan rubrik i den efterföljande texten med en
förklaring om vad det är som ska åstadkommas med respektive
planeringsinriktning.

Några ställningstaganden gällande strategiska kopplingar för gång- och cykel,
bil och kollektivtrafik har omarbetats och tagits bort från planförslaget. I det
reviderade förslaget redovisas inte längre någon ny vägkoppling för bil över
torget i Bro. Förslagen på nya vägkopplingar mellan Tegelhagen och
Rättarboda, vid Härnevi Skolväg, mellan Håtunavägen och Lejondalsvägen
norr om Bro torg samt mellan Kockbacka trafikplats och Brunna
verksamhetsområde har omarbetats och pekas nu ut som ”utredningsförslag”.
För dessa förslag finns av olika anledning frågor som behöver utredas vidare
innan lämpligheten av åtgärderna kan bedömas. Samhällsbyggnadskontoret
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bedömer dock att förslagen på nya kopplingar är strategiskt viktiga om de går
att utforma på ett lämpligt sätt och de finns därför kvar i plankartan men som
mindre skarpa utpekanden.

Efter samrådet har samhällsbyggnadskontoret tagit fram en förstudie för
området Kvista med en precisering av förslaget till bebyggelseutveckling i
området. I förstudien och den reviderade FÖP:en föreslås även ett nytt
friluftsområde i området för att stärka möjligheterna till rekreation när Bro
växer samt att området kan fungera som en länk i relationen mellan tätort och
landsbygd.

I kartorna på följande sidor presenteras de reviderade åtgärdsförslag. Observera
att kartorna inte redovisar FÖP:ens samtliga åtgärdsförslag utan att de
fokuserar på att redovisa revideringar samt att revideringar som inte är
kopplade till platsspecifika förslag inte redovisas i kartorna.
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4 Hur samrådet bedrivit s

Sam r åd et fö r d e n fö r d ju p ad e ö ve r siktsp lan e n fö r Br o p ågick u n d e r

p e r io d e n 9 ju n i 20 20 – 25 o k to b e r 20 20 . In fo r m at io n o m sa m r åd e t

sk ickad e s u t e n ligt sän d lista t ill r e m issin stan se r sam t fö r e n in gar o ch

fö r e tag. U n d e r sam r åd e t h ar to ta lt 58 y t t r an d e n in ko m m it, var av 6 fr ån

sta t liga m y n d igh e te r o ch b o lag, 2 fr ån r e gio n ala o r gan , 3 fr ån

gr an n ko m m u n e r , 7 fr ån n äm n d e r o ch b o lag in o m ko m m u n e n , 20 fr å n

fö r e tag, fö r e n in gar o ch an d r a gr u p p e r sam t 20 fr ån p r iva tp e r so n e r .

Fö r u to m a t t sa m r åd sfö r slage t h ar fu n n its tillgä n gligt d igita lt p å

ko m m u n e n s h e m sid a o ch fy sisk t i Br o h u se t i Br o o ch ko m m u n h u se t i

Ku n gsän ge n h ar sam h ällsb y ggn ad sko n to r e t u n d e r sam r åd e t ge n o m fö r t

o lika ak t ivite te r m e d a t t sy fte a t t n å u t t ill så m ån ga m ålgr u p p e r so m

m ö jligt.

Dialogmöten

U n d e r sam r åd stid e n h ö lls t r e o lika ty p e r d ia lo gm ö te n r ik tad e t ill

a llm än h e te n i Br o . M e d h än syn t ill d e sp e c ie lla fö r u tsä t tn in gar n a u n d e r

Co v id -19 -p an d e m in h ö lls e n d ast e t t fy sisk t m ö te p å p la ts vid Br o to r g, d är

a llm än h e te n gavs m ö jligh e t a t t ta d e l av p lan e n s o lika fö r slag o ch tr ä ffa

sam h ällsb y ggn ad sko n to r e ts tjän ste m än fö r a t t stä lla fr ågo r o ch fr am fö r a

syn p u n kte r . U tö ve r d e t fy siska d ia lo gm ö te t h ö lls e tt te le fo n sam r åd , d är

a llm än h e te n gavs m ö jligh e t a t t r in ga in t ill sam h ällsb y ggn ad sko n to r e ts

tjän ste m än m e d fr ågo r e lle r syn p u n k te r , o ch e t t d igita lt sam r åd sm ö te v ia

ko m m u n e n s y o u tu b e -kan al d är FÖ P :e n s in n e h åll o ch å tgär d sfö r slag

p r e se n te r ad e s live o ch a llm än h e te n ku n d e stä lla fr ågo r via ch at t - fu n k tio n .

Workshops och informat ionsmöten

Sam h ällsb y ggn ad sko n to r e t h ar an o r d n at wo r ksh o p s in te r n t m e d

ko m m u n e n s o lika ko n to r sam t in fo r m a tio n sm ö te n e x te r n t m e d d e t

ko m m u n ala b o stad sb o lage t, BID :e n (Bu sin e ss Im p r o ve m e n t D istr ic t ) Br o

u tve ck lin g o ch N a tu r sky d d sfö r e n in ge n . Sy fte t m e d wo r ksh o p s o ch

in fo r m a tio n sm ö te n h ar b åd e var it a tt in fo r m e r a o m FÖ P :e n o ch a tt få in

fle r o lika p e r sp e kt iv fö r b e ar b e tn in g av p lan fö r slage t.
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Trycksaker och annat material

U tö ve r d e t tr y ck ta fö r slage t till fö r d ju p ad ö ve r siktsp lan , so m fu n n its

tillgä n glig p å sam r åd sm ö te o ch u n d e r sam r åd st id e n i Br o h u se t o ch

ko m m u n h u se t, h ar ko m m u n e n sk ickat u t vyko r t t ill h u sh åll in o m tä to r te n

m ed in fo r m a tio n o m F Ö P :e n o ch sam r åd e t . Ko m m u n e n h ar äve n tr y ckt

u p p e n b r o sch y r m e d e n sam m an fa t tn in g av FÖ P :e n o ch d e ss

å tgär d sfö r slag i ko r t fo r m at sam t in fo r m at io n o m sam r åd e t o ch h u r

syn p u n kte r p å fö r slage t ku n d e läm n as in .

Webb och sociala medier

In fö r sam r åd e t lan se r ad e s e n sid a p å ko m m u n e n s w e b b p la ts m e d

in fo r m a tio n o m FÖ P:e n o ch h u r p er so n e r ku n d e d e lta i sam r åd e t .

N y h e te r o ch in fo r m at io n o m FÖ P:e n o ch sam r åd e t h ar p u b lice r a ts p å

star tsid a n p å ko m m u n e n s we b b p la ts sam t p å ko m m u n e n s so c ia la m e d ie r .

Sam h ällsb y ggn ad sko n to r e ts tjän ste m än so m ar b e ta t m e d FÖ P :e n d e lto g i

ko m m u n e n s p o d cast o ch b e r ä ttad e o m sam r åd e t , v ilke t o ckså

p u b lice r ad e s o ch an n o n se r ad e s p å ko m m u n e n s w e b b p la ts. In fo r m a tio n

o m sam r åd e t h ar äve n an n o n se r a ts i lo kalp r e sse n .

5 Inkomna synpunkter och
samhäl lsbyggnadskonto
rets stäl lningstaganden

N e d an r e d o v isas d e sy n p u n k te r so m in ko m u n d e r sam r åd e t .

Sy n p u n k te r n a är u p p d e lad e u t ifr å n kap ite l- in d e ln in ge n i p lan fö r slage t .

Sam h ällsb y ggn ad sko n to r e ts ko m m e n tar e r o ch stä lln in gstagan d e n

r e d o visas i ku r siv st il m e d in d r agn a sty cke n e fte r sy n p u n k te r n a .
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5.1 Torget i Bro

T r afikve r ke t fr am fö r a t t p ar ke r in g i ce n tr u m lä ge n är e n ko m m u n s m e st

e ffe k tiva sty r m e d e l fö r a t t m in ska b iltr a f ik e f te r so m tillgån ge n p å

p ar ker in gar i ce n t r u m t ill v iss d e l sty r e fte r fr ågan p å b ilr e so r . T r afikve r ke t

ö n skar m e d a n le d n in g av d e t ta e n tyd ligar e sk r ive lse fö r h u r p ar ke r in g ska

u tfo r m as i Br o ce n t r u m . T r afikve r ke t fr am fö r a tt ko lle k tiv tr a fik o ch gån g-

o ch cyke lt r a fik b ö r var a än n u ty d ligar e p r io r ite r a t i e tt ce n t r u m läge såso m

vid to r ge t i Br o o ch Br o sta tio n .

I In fr ast ruktur -kapit let a v det r evider a de för slaget ha r en ny

planer ingsin r iktn ing tillkommit som anger a tt kommunen ska gör a pla ts för

utöka d cykelpa rker ing på tor get , vid sta tionen och i a n slutn ing till de

busshållpla tser dä r sådan t behov fin ns. I de r evider a de

planer ingsin r iktn inga rna för Bro sta tion somr åde an ges a tt tillgä ngligheten

till sta tion en ska öka för cyklister , gåen de och kollektivtr afikr esenä rer och a tt

vi ska utveckla in fa r tspa rker ing för både cykel och bil vid sta tion en .

P laner ingsin r iktn inga rn a för sta tion sområdet a nger a tt bytespunkten s

funktion er ska pr ior iter a s för e a ndra in tr essen .

N atu r skyd d sfö r e n in ge n m e n ar a t t d e t in te ä r lä m p ligt a t t slä p p a fr am

b ilt r a fik ö ve r to r ge t ge n o m fö r slaget t ill e n n y str a te gisk vägko p p lin g.

I det r evider a de pla n för sla get ha r bilkopplingen över tor get ta gits bor t.

För sla gen på nya str a tegiska kopplingar i gr a nskn ingsha ndlingen av FÖP Br o

leds istä llet r un t torget .

So cia ln äm n d e n sakn ar e tt b ar n - o ch t illgän gligh e tsp e r sp e k tiv p å

u tve cklin ge n av Br o ce n t r u m o ch fr am fö r a t t e n sa tsn in g p å e tt a t tr a kt iv t

ce n t r u m m e d ak tiv ite te r so m p assar b ar n o ch u n ga kan ö ka tä to r ten s

a t tr ak t iv ite t o ch in vån a r n as t r ivse l.

I det r evider a de pla n för sla get ha r ba rnper spektivet i u tvecklingen av Bro torg

lyfts fr a m tydligare. Gra nskn ingsver sionen a v för sla get har en ny

planer ingsin r iktn ing som anger a tt de små bar nen s pla ts på torget ska

syn liggöras gen om fler lekytor för mindre ba rn . I de r evider a de

planer ingsin r iktn inga rna för Br o torg för tydliga s ä ven a t t torget ska

utvecklas som en trygg mötespla ts med aktiver ade ytor , vilket ska gynna

Brobor i a lla å ldr a r .
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Br o villaägar fö r e n in g o ch e n p r iva tp e r so n h ar y tt r a t sig o m a t t to r ge t i Br o

b ö r u tve ck las so m e t t in o m h u s-ce n t r u m fö r a tt ku n n a n y t t ja s i a lla väd e r

o ch år stid e r sam t fö r a t t fö r b ä t tr a tr y ggh e te n år e t r u n t.

Samhä llsbyggnadskon toret bedömer a t t de a llmänn a utomhusmiljöern a spela r

en stor roll i a tt förver kliga visionen om torget som den moderna små sta den

Br os kä rna och cen t r a la mötespunkt. FÖP Bro lä gger där för stor vikt på

utformn ing av ga tumiljön , a tt gesta ltn ing av utomhusmiljön run t omkr ing

och på torget ska utvecklas och för eslå r ä ven till exempel a t t gemen sam odling

ska a nvä ndas för a tt binda samman ny och gammal bebyggelse.

Samhä llsbyggnadskon toret delar så ledes in te uppfa t tn ingen om a t t et t

inomhus- cen t rum ä r den lämpliga ste lösn ingen för a tt uppnå Bro torgs fulla

poten tia l.

Br o villaägar fö r e n in g fr am fö r a t t to r ge t i Br o in te b ö r b e gr än sas till e t t

cen tr u m fö r n är se r v ice m e d e n d ast d e n är b o e n d e so m m ålgr u p p .

Villaägar fö r e n in ge n m e n ar a t t d e t b ö r fin n as u n d e r lag fö r a t t u tve ckla

cen tr u m y t te r ligar e .

Det r evider ade för slaget till FÖP Bro har in te ä ndra ts avseende föreslagen

omfa ttn ing på tillkomman de kommersiell ser vice och handel i Bro cen tr um.

Den handelsana lys och för studie som tagtis fr a m för Br o cen tr um som

kunska psunder la g till FÖP Bro visa r a tt poten tia len för utveckling av ha ndel

och kommersiell ser vice ä r begrä nsad. Vi håller dock med om att handeln i
Bro centrum bör stärkas och föreslår som ett led i detta att centrums
tyngdpunkt gradvis förskjuts söderut mot Enköpingsvägen och rondellen.
På detta sätt vill vi utveckla ett handels- och aktivitetsstråk längs
Köpmanvägen mellan stationen och centrum. Detta har förtydligats i
planförslaget. Ett planuppdrag för Bro centrum har också tillkommit efter
samrådet där visionen för Bro centrum kommer att utvecklas vidare.

Br o U tve ck lin g b e to n ar vik te n av f le r a r b e tsp la tse r o ch b o städ e r fö r a t t

skap a liv o ch r ö r e lse o ch fö r b ä t tr a t r yggh e te n v id to r ge t . Äve n Br o

villaägar fö r e n in g ö n ska r a tt fle r ko m m u n ala ar b e tsp la tse r fly t ta r t ill Br o

ce n tr u m fö r a t t y t te r ligar e skap a liv o ch r ö r e lse vid to r ge t. Br o

villaägar fö r e n in g m e n a r d e ssu to m a t t d e t b ö r t illskap as e t t så ka lla t co -

wo r k in g sp ace , e n fö r a llm än h e te n ö p p e n ko n to r slo kal, vid to r ge t i Br o fö r

a tt m ö ta fr am tid a b e h o v till fö ljd av ö ka t h e m a r b e te .

FÖP Bro föreslå r a tt nya loka ler , bostäder och a rbetspla tser ska tillför a s på

torget för a tt ska pa et t leva nde, a tt r aktivt och tryggt cen trum. P la nen
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poängter a r ä ven a tt torget skulle gynnas av a tt fler kommun ala verksa mheter

flyttades dit. FÖPen föreslå r dock in te mer specifikt vilken typ a v

ver ksamheter som ska loka liser as på vilken pla ts i cen trum, så da na fr å gor

behöver studer a s vida re i den komma nde pla ner ingen .

D e ko m m u n ala b o lage n fr am fö r a t t am b itio n e n o m a t t b e h ålla o ch

u tve ck la kar aktär e n av sm åstad i Br o är b r a m e n a t t d e t i ce n tr u m o ch v id

sta t io n so m r åd e t b ö r t illå tas a t t b y gga h ö gr e än fy r a vån in gar .

I pla n för slaget a nges in te någon ska rp pla ner ingsin r iktn ing för hur må nga

vån inga r som ska tillå tas för bebyggelsen i cen tr a la Br o.

Pla ner ingsin r iktn inga rna för bebyggelseutveckling a nger a tt Bros måt tliga

ska la ska bibehå llas. I den för kla r a nde texten för den för esla gna

bebyggelsetypen ”hus i små sta d” anges a t t planen bla nd a nna t a vser

”fler bosta dshus upp till cirka fyr a vån inga r”. Det ä r dock upp till den

komma nde pla ner ingen , i planprogra m och deta ljpla ner , a tt pr eciser a lä mplig

utformn ing på bebyggelse för de specifika pla tser na .

EO N fr am fö r a t t i d e t ko m m an d e p lan ar b e te t o ch fö r tä tn in ge n i Br o

ce n tr u m ko m m e r sär skild u p p m är ksa m h e t kr ä vas fö r a t t r e se r ve r a

u tr y m m e fö r d e n te kn iska fö r sö r jn in ge n .

För slaget till FÖP Bro ha r in te r evider a ts u tifr ån ova n synpunkt efter som

Samhä llsbyggnadskon toret bedömer a t t det ta gä ller en fr å ga som lämpligen

han ter as i den kommande planer ingen med planprogra m och deta ljpla n .

5.2 Bros stat ionsområde

T r afikve r ke t p åp e kar a t t d e t ä r vik t igt a t t d e t fr am går av p lan e n a t t d e t in te

är ko m m u n en so m e n sam t äge r fr ågo r o m sta t io n su tve ck lin g o ch

ko lle k tivt r afik .

Den in ledande texten i ka pitlet för Br o sta tionsområ de samt förkla r a nde text i

kar tan över sta tionsområ det har r evider a ts med tillä gget om a tt kommunen

in te ha r egen r å dighet över fr ågor gä lla nde sta tion sutveckling och

kollektivtr a fik.

Re gio n Sto ckh o lm fr a m fö r a tt y to r b e h ö ve r säke r stä llas r u n t

sta t io n so m r åd e t fö r a t t m ö jliggö r a å tgär d e r fö r a t t ö ka kap acite te n fö r
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jä r n vägst r afike n . Re gio n e n tillägge r a tt d e t kan fin n as fle r a o lika a lte r n a t iv

t ill lö sn in gar fö r h u r p e n d e ltågst r afike n kan u tö kas o ch a t t e tt sy ste m val

so m b e ak tar jä r n väge n s b e h o v m åste h a gjo r ts in n an n ågo t a lte r n a t iv

u teslu ts. Efter so m b y te s- o ch te r m in alo m r å d e n är ko m p le xa m iljö e r m åste

a lla d e fu n k t io n e r so m ska r y m m as in o m sta tio n so m r åd e t o ch sta t io n e n s

b e h o v klar gö r as fr am ö ve r . Re gio n e n fö r u tsä tte r a t t u t r e d n in gar tas fr a m i

sam r åd m e d T r afikfö r valtn in ge n k r in g såd an t so m b e r ö r a ll

ko lle k tivt r afik .

P lan för slaget a nger pla ner ingsin r iktn inga r för a t t sä ker stä lla ytor för a tt

möjliggöra fyr spår på M ä la rba na n sa mt et t vä ndspå r nordost om Bro sta tion .

I kapitlet gä lla nde Bro sta tionsområ de a nges ä ven a tt bytespunkten s och

kollektivtr a fiken s ytkr ä va nde behov ska pr ior iter a s för e a ndra in tr essen .

T exten i kapitlet gä llande Bro sta tion sområ de ha r r evidera ts med tillä gget a tt

a rbete och utr edn ingar gä lla nde sta tion sutveckling ska ske i samrå d med

T rafikförva ltn ingen och T ra fikver ket, se ova n synpunkt.

T r afikve r ke t av se r a tt i n är tid u tr e d a b e h o ve t a v kap acite tsfö r stär kn in g p å

jä r n vägsst r äckan m e lla n Kallh ä ll o ch Bålsta ge n o m e n å tgär d svalstu d ie .

T r afikver ke t p åp e kar a t t r e su lta te t fr å n å tgär d svalstu d ie n b e h ö ve r ly ftas

fr am i u n d e r lage t t ill d e n fö r d ju p ad e ö ve r siktsp lan e n a lte r n a t ivt a t t p la n e n

fö r h ålle r sig t ill r e su lta te t . T r afikve r ke t fr a m fö r äve n a tt r e su lta te t fr ån

fö r stu d ie n fö r Br o sta t io n b e h ö ve r in vän tas likväl t ill e xe m p e l u n d e r lag

o m r e san d e str ö m m ar t ill b y te sp u n k t .

I det r evider a de pla n för sla get hä nvisa r FÖP Bro till å tgä rdsvalstudien och a tt

r esulta tet fr å n den behöver lyftas in som under la g i den kommande pla ner ing.

P lanen ha r även för tydliga ts med a tt a ll pla ner ing a v kollektivt r afik och

sta tionsutveckling ska gör as i samr åd med T r afikver ket och

T rafikförva ltn ingen i Region Stockholm. Resulta tet av för studien för Bro

sta tionsomr åde och de olika scenar ier som beskr ivs i för studien ha r vägts in i

r evider ingen av FÖP Bro.

Riksb y gge n fr a m fö r a tt d e t ä r an ge läge t a tt b y gga e n n y väst lig in gå n g till

p e n d e ltågssta t io n e n m e d h än sy n t ill d e n ko m m an d e b o stad sb e b ygge lse n i

T r äd går d sstad e n , sam t i Ju r sta o ch T e ge lh age n . Riksb y gge n m e n ar äve n

att e n e ve n tu e ll ö st lig fly t t av sta t io n släge t in te ä r läm p ligt d å d e t m e d fö r

n ya fö r u tsä t tn in gar fö r p r o je k te t T r äd går d sstad e n .
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I det r evider a de pla n för sla get a nges a tt kommunen ska ver ka för en ny vä stlig

en tr é till pen deltå gssta tionen . E n even tuell östlig utveckling av sta tionsläget

ha r tagits bor t fr å n pla nför slaget efter sa mrå det .

R iksb ygge n m e n ar a t t d e n fö r e slagn a n y a vägko p p lin ge n ö ve r jä r n väge n

väste r o m sta tio n e n sku lle ge sto r n e gat iv p åve r kan p å b o stad skvar te r i d e n

an tagn a d e ta ljp lan e n fö r T r äd går d sstad e n . R iksb y gge n an se r äve n a t t

väge n s läge väste r o m ce n tr u m in n e b är a tt d e n in te ko m m e r b id r a till a tt

m in ska jä r n väge n s b ar r iä r e ffe k t p å ö n skvär t sä t t, d e t ä r istä lle t vik t igar e a t t

få t ill e n b r a ko p p lin g m e llan to r ge t i T r äd går d sstad e n o ch Kö p m an väge n .

Den berörda vä gen s lä ge har r evider a ts i gr a nskn ingsför slaget a v FÖP Bro,

utifr å n bedömningar som fr amkommit i för studien för Bro sta tion .

Sa mhällsbyggnadskon toret gör dock for tsa tt bedömningen a tt det ä r

str a tegiskt viktigt a tt ska pa en ny vä gkoppling över jä rn vägen vä ster om Bro

sta tion för a t t minska ba r r iä r effekten a v M ä la rba na n . Det kr ä vs dock a tt

fler ta let vida re ut r edn ingar ta s fr am för a tt kunna bedöma hur en mer pr ecis

lä mplig str äckn ing och utfor mn ing a v den föresla gna vä gkopplingen ska se ut.

Vidare planer ing av den för eslagna kopplingen ska ske sa mordna t med

utbyggn aden av T rädgårdsstaden .

Ku ltu r - o ch fr it id sn äm n d e n m e n ar a t t o m b yggn ad e r in o m d e t i

ku ltu r m iljö u tr e d n in ge n fö r FÖ P Br o u tp e kad e kar ak tär so m r åd e t Br o

sta tio n ssa m h älle ka n ko m m a a t t r ivas so m en ko n se kve n s av p lan e n

b e h ö ve r d e t u tr e d as o ch syn liggö r as so m e n n e gativ ko n se kve n s av p lan e n .

I e n ligh e t m e d ku ltu r m iljö u tr e d n in ge n p å p ekar ku ltu r - o ch

fr it id sn äm n d e n a t t Br o sta t io n ssam h älle b e d ö m s var a m y cke t kän slig t fö r

y tte r ligar e r ivn in g av b e b ygge lse fr ån in n an 19 6 0 - ta le t. G a tu n äte t in o m

kar aktär so m r åd e t Br o sta t io n ssam h älle , so m id ag är o r e ge lb u n d e t o ch till

sto r d e l o fö r än d r a t se d a n t id igt 19 0 0 - ta l, b ö r in te än d r as v id

ko m p le t te r in gar o ch n y a vägar b ö r an p assa s t ill b e fin tligt ga tu n ät . Ku ltu r -

o ch fr it id sn äm n d e n fr a m fö r a t t ku ltu r vär d e n b e h ö ve r syn liggö r as so m e n

v ikt ig d e l av lan d skap e ts vär d e n o ch a tt ku ltu r m iljö n s r o ll i a t t u tve ck la

a t tr ak t iva n är m iljö e r i B r o kan ly ftas fr a m b ä tt r e ge n e r e llt i p lan e n o ch

sp e cifik t fö r sta t io n so m r åd e t.

P lan för slaget ha r r evidera ts med syfte a tt tydligare lyfta fr a m

kulturmiljöper spektivet för Br os sta tionsområ de. De sär skilt vä rdefulla

kulturmiljöer som pekas ut i kulturmiljöutr edn ingen för Bro r edovisa s n u i

pla nen s ka r ta över Bro sta tion somr åde. En ny planer ingsin r iktn ing som
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a nger a tt sta tion sområ dets värdefulla kultur miljöer ska tillvar a tas för a tt

stä r ka pla tsen s kva liteter och Br os iden titet som sta tion ssamhälle ha r lagts till

i pla nen . I den r evider ade pla nen för tydliga s ä ven a tt de r å d och r iktlin jer

som fr a mkommer i kultur miljöutr edn ingen för Bro ska va ra vä gleda nde vid

komma nde deta ljpla ner ing och bygglovsprövn ing.

5.3 Bebyggelseutveckl ing

5.3.1 Al lmänna int ressen

Län ssty r e lse n vill se e t t u tve ck la t u n d e r lag i fr ågan o m h u r d e n p la n e r ad e

u tve ck lin ge n i Br o s sö d r a d e lar fö r h å lle r sig t ill r iksin t r e sse t fö r d e t r ö r liga

fr ilu ftslive t län gs M älar e n s ö ar o ch str än d e r e n ligt 4 kap . 2 § M iljö b alke n .

Län ssty r e lse n e fte r fr ågar äve n e n b e skr ivn in g ö ve r a lte r n a t iva

u tvid gn in gar fö r a tt m in skar r iske n a tt ska d a r ik sin tr e sse t .

Syn punkten a vser för eslagen bebyggelseutveckling i områ det Kvista , som ida g

utgör s av obebyggd na turma rk. E n för studie för det ber ör da områ det ha r

tagits fr a m efter samrådet och i gr a nskn ingshandlingen för FÖP Bro har

för sla get till bebyggelseutveckling preciser a ts, bla nd ann at i syfte a t t vä rn a

naturvärden och stä rka fr iluftslivet i områ det . I det r eviderade för slaget

för eslå s a tt dela r av områ de, som pekas ut för ny bostadsbebyggelse i gä lla nde

över siktsplan ÖP 2 0 10 , ska r eser ver a s för utveckling av fr iluftsområ de med

motionsspå r och va ndr ingsleder . Behovet av a tt utveckla pla tser för fr iluftsliv

bedöms va ra stor t med hä nsyn till den stor a bebyggelseexpa nsionen i södra

Br o. Utpeka ndet av et t nytt fr iluftsområ de bedöms va ra positivt med hänsyn

till r iksin tr esset en ligt 4 ka p. 2 § Miljöbalken .

Län ssty r e lse n fr am fö r a tt d e t sa kn as e n r e d o v isn in g av h u r r ik sin t r e sse t

fö r ku ltu r m iljö vår d e n Br o avse s a tt tillgo d o se s. H e m b y gd e n s ky r ka

fr am fö r a tt d e t ä r ö n skvär t a t t ta fr a m r ik t lin je r fö r vilke n ty p av

b e b ygge lse so m kan t illå tas in o m r iksin t r e sse o m r åd e t fö r

ku ltu r m iljö vår d e n Br o d är Br o ky r ka är e t t ce n tr a lt vär d e .

Efter sa mrå det för FÖP Bro ha r r iksin tr esset för kultur miljövården Bro

upphä vts gen om beslut fr å n Riksan tikva r ieämbetet den 30 november 20 20 .

Områ det söder om Ginn lögs vä g och run t Bro kyr ka bedöms d ock for tfar ande

utgöra ett lokalt kultur miljöin tr esse. FÖP Bro a nger dock in te nå gra r iktlin jer
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för omr ådet då det ä r belä get utan för tä tor tsa vgrä nsn ingen och där med

pla nen s geogra fiska avgrä nsn ing.

Län sst y r e lse n , Ku ltu r - o ch fr itid sn äm n d e n o ch By gg- o ch m iljö n ä m n d e n

fr am fö r a tt p lan e n b ö r ly fta fr am ku ltu r m iljö p e r sp e kt ive t o ch ty d liggö r a

h u r ku ltu r m iljö e r i e ge n skap av a llm ä n t in tr e sse ska tillgo d o se s. D e b åd a

r e m issin sta n se r n a m e n ar a t t d e r ik t lin je r so m a r b e ta ts fr am i

ku ltu r m iljö u tr e d n in ge n , so m ligge r t ill u n d e r lag fö r p lan e n , h ar e n o ty d lig

sta tu s. D e t b ö r fr am gå h u r ku ltu r m iljö vär d en avse s a tt h an te r as vid

fö r tä tn in g, e xp lo a te r in g in o m o m r åd e n m e d la n d sb y gd skar ak tär sam t

b y ggn at io n vid p la tse r m e d kän slig stad s- o ch lan d skap sb ild .

I det r evider a de pla n för sla get ha r kulturmiljöper spektivet tydliggjor ts i de

områ den dä r FÖP Br o för eslår å tgä rder inom så da na omr åden som peka s u t

som sä r skilt vä rdefulla i kulturmiljöutr edn ingen för Bro. För sta tion somr ådet

ha r en ny pla ner in gsin r iktn ing om a tt vär na områ dets vä rdefulla

kulturmiljöer och tillva r a ta dessa för a tt stä rka pla tsen s kvaliteter och Br os

iden titet . I texten ha r det även för tydliga ts a tt de r å d och r iktlin jer som

fr a mkommer i kulturmiljöutr edn ingen ska va ra vä gleda nde vid

deta ljpla ner ing och bygglovsprövn ing. Sä r skilt vä rdefulla kulturmiljöområden

redovisa s även i kar tan för Br o torg och sta tionsområ det i den r evider ade

pla nen . I det r evider ade plan för sla get anges även en ny planer ingsin r iktn ing

om a tt vi ska bygga på n a turen s och landskapets villkor , där kultur la ndskapet

ä r et t viktigt vä rde.

G ym n asie - o ch ar b e tsliv sn äm n d e n ö n skar a t t d e t fan n s e t t ty d ligar e

b ar n p e r sp e k t iv i FÖ P Br o . Bar n e n s fö r u tsä ttn in gar o ch b e h o v b ö r b e ly sas

y t te r ligar e e n ligt n ä m n d e n . Äve n Re gio n S to ckh o lm p åp e kar a t t

b ar n p e r sp e k t ive t kan u tve cklas i p lan e n .

I det r evider ade plan för slaget ha r barnper spektivet utveckla ts gen om nya

pla ner ingsin r iktn ingar om a t t skapa nya och utveckla befin tliga pla tser för

ba rns lek och r ekrea tion . Bro IP ska utvecklas som mötespla ts med nya ytor och

funktioner , i avsn ittet för Br o torg a nges de små ba r nen s pla ts på torget ska

syn liggör a s gen om fler lekytor och run t sta tionsområ det för eslås pla tser

specifikt för utveckling a v r ekrea tion för ba rn .

Län ssty r e lse n skr ive r i sitt y t tr an d e a t t d e sakn ar e t t r e so n e m an g o m h u r

tillko m m an d e b e b ygge lse ska b id r a t ill m in skad klim a tp åve r kan , till
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e xe m p e l o m h u r d e n t illko m m an d e b e b y gge lse n ska b id r a t ill m in skad

e n e r gian vän d n in g o ch m in skad e u tslä p p av väx th u sgase r .

Pla n för sla get a nger et t a n ta l pla ner ingsin r iktn ingar som syfta r till a tt bidr a

till en minska d klima tpåver ka n . Det rör sig till exempel om å tgä rder för a tt

stä rka cykelnä tet, u tveckla laddin fr ast ruktur för eldr ivna fordon , utveckling

av pen deltågssta tion en och busster mina len samt a tt sa tsa på för tä tn ing med

bostäder i kollektivtr afikn ä ra lä gen med syfte a tt minska bilber oende.

Län ssty r e lsen p åp e kar a t t d e t in te fr am går av p lan e n vilke n ty p av

b o städ e r so m p lan e r as o ch h u r b e h o ve t se r u t av se e n d e u p p lå te lse fo r m e r ,

sto r le k sam t sär skild a b o städ e r fö r ä ld r e , u n gd o m ar o ch p e r so n e r m e d

fu n kt io n svar ia t io n e r . So cia ln ä m n d e n fr am fö r a t t p lan e n b ö r se t ill

b o stad sb e h o ve t h o s d e m ålgr u p p e r so m h ar svår t a t t tillgo d o se sin a e gn a

b e h o v p å b o stad sm ar kn ad e n , e xe m p e lv is n y an län d a , p e r so n e r m e d

fu n kt io n svar ia t io n er o ch d e so m le ve r p å fö r sö r jn in gsstö d . Äld r e - o ch

o m so r gsn ä m n d e n fr am fö r vik te n av a t t t illgo d o se ä ld r e s b o stad sb e h o v ,

b åd a avse e n d e t illgän gligh e te n t ill van liga b o stä d e r o ch vår d - o ch

o m so r gsb o e n d e n .

Vän ste r p ar tie t fr am fö r a tt p lan e n tyd ligar e b e h ö ve r r e d o visa e n b lan d n in g

av o lika b o e n d e fo r m e r . Vän ste r p ar tie t m e n ar ä ve n a tt e t t ä ld r e b o e n d e ,

m e llan b o e n d e e lle r tr y ggh e tsb o e n d e b e h ö vs i e tt ce n tr u m n är a läge i Br o .

Pla n för sla get ha r in te r evider a ts a vseende a tt för tydliga vilken typ a v

bostadsformer som behöver byggas för a tt möta behovet a v bostadsför sör jn ing i

Br o. Det ta ä r en fr å ga som ska ha n ter a s i kommunen s på gåen de a rbete med

nya r iktlin jer för bostadsför sör jn ing.

Län ssty r e lse n n o te r ar a t t p lan e n sa kn ar r ik tlin je r fö r sto r le k p å sko l- o ch

fö r sko le går d ar o ch h än visar t ill Bo ve r ke ts a llm än n a r åd o m fr iy ta fö r le k

o ch u te v iste lse vid fr itid sh e m , fö r sko lo r , sko lo r e lle r likn an d e ve r ksam h e t .

Län ssty r e lse n m e n ar a t t p lan e n p å e t t ty d ligar e sä tt b e h ö ve r v isa h u r

ko m m u n e n s fö r sko lo r o ch sko lo r kan u p p fy lla Bo ve r ke ts a llm än n a r åd . En

p r iva tp e r so n h ar in ko m m it m e d y t tr an d e o m a t t d e t b e h ö ve r b y ggas

stö r r e fö r sko le går d ar fö r a t t gy n n a b ar n s r ö r e lse .

Pla n för sla get ha r in te r evider a ts utifr å n synpunkten ova n . FÖP Br o betona r

vikten a v a tt fr ä mja ba rns lek och r ekrea tion gen om ett fler ta l

pla ner ingsin r iktn ingar om a t t r eserver a och utveckla ytor för just det . Nä r det

gä ller specifika r iktlin jer för utformn ing skol- och för skolegå rda r hä nvisa s
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dock till kommunen s dokumen t ”Fr amtiden s för skola och skola – Ra mpr ogr am

för utbildn ingskon torets ver ksamhetslokaler ” som besluta des a v

Utbildn ingsnä mnden den 23 augusti 20 16 .

Re gio n Sto ckh o lm p åp e kar a t t p la n e n in te r e d o v isar fö r vän tad

b e fo lkn in gsu tve cklin g e lle r p lan e r ad u tb y ggn ad stak t sa m t p lan b e r e d ska p

fö r n ya b o städ e r o ch a t t d e t d är fö r ä r svår t a t t b e d ö m a p lan e n s fö r h å llan d e

t ill u tve ck lin ge n e n ligt RU FS 20 50 . Ce n te r p ar t ie t stä lle r fr ågan h u r d e n

fö r e slagn a u tb y ggn a d e n av Br o fö r h å lle r sig t ill m åle t o m e n

b e fo lkn in gst illväxt p å 2% p e r å r o ch u tt r ycke r e n tve ksam h e t t ill b e h o ve t

av y t te r ligar e fö r tä t n in g m e d b o städ e r i Br o .

E fter samrådet ha r pla ner ingsförutsä ttn inga rna uppda ter a ts och en

beskr ivn ing a v den förvä n ta de befolkn ingsökn ingen ha r la gts till.

Lan tb r u kar n as r ik sfö r b u n d (LRF) fr am fö r a t t d e t ä r v ikt igt a t t ko m m u n e n

i sin fr am tid a p lan e r in g ta r h än sy n t ill a t t så lite so m m ö jlig t av

b r u kn in gsvär d jo r d b r u ksm ar k tas i an sp r åk fö r b e b y gge lse .

I jämförelse med n olla lter na tivet , det vill säga gä lla nde

planer ingsin r iktn inga r i gä lla nde över siktspla n ÖP 20 10 , innebä r för slaget

a tt mindre jor dbruksma rk ta s i a n spr åk för bebyggelse eller an na t ä nda må l.

Detta efter som tä tor tsavgr änsn ingen r evider a s vid omr ådet Kvista sa mt a tt

jor dbruksma rk lä ngs E nköpingsvägen i östr a Br o r eserver as i pla nka r ta n .

Sa mhällsbyggna dskon toret har efter sa mrå dstiden ta git fr a m en PM med syfte

a tt ut r eda hur stor a ytor jor dbruksma rk som pla ner a s för bebyggelse och a ndr a

ä nda mål i kommunen . I den na PM fr a mgå r a tt FÖP Br os för slag till

bebyggelseutveckling innebä r a t t mindre brukn ingsvä rd jordbruksmark tas i

a n spr åk.

5.3.2 Områdesförslag

Bygg- o ch m iljö n ä m n d e n fr am fö r a t t d e ö n skar tyd ligar e r ik tlin je r fö r

b e b ygge lse in o m H ö gb y to r p s ve r ksam h e tso m r åd e . N äm n d e n h a n te r ar

m ån ga b y gglo v i o m r åd e t so m är b e läge t in o m tä to r tsavgr än sn in g m e n

u tan fö r d e ta ljp lan , var vid d e ta ljp lan e kr av ska gä lla e n ligt d e n ge n e r e lla

r ikt lin je n o m p lan k r av in o m tä to r te n i Ö P 20 10 o ch fö r slage t till FÖ P Br o .

Län ssty r e lse n h ar äve n stä llt sig fr ågan d e t ill var fö r tä to r tsavgr än sn in ge n

str äcker sig r u n t o ch n o r r o m H ö gb y to r p s ve r ksam h e tso m r åd e n är

o m r åd et in te ge s n ågo n p r io r ite r in g fr am t ill 20 40 i u tb y ggn ad skar tan .
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Län ssty r e lse n p åp e kar a t t d e n n o r r a d e le n av H ö gb y to r p s

ver ksam h e tso m r åd e so m ligge r in o m tä to r tsavgr än sn in ge n id ag b e står av

sko g o ch åke r m ar k so m m e d fö r d e l sku lle ku n n a p lan e r as fö r d e ar e e lla

n är in gar n a a lte r n a tiv t tillh ö r a lan d sb ygd e n .

I gr anskn ingsför sla get a v FÖP Bro har utvecklingen a v H ögbytorp

för tydliga ts. FÖP Bro ger in te någr a nya för slag på utveckling a v området

uta n tydliggör de stä lln ingsta ganden som red an ha r gjor ts i ÖP 2 0 10 och

redovisa r över siktsplanen s utvecklingsområ de för områ det på kar ta i ka pitlet

för ”målpunkter , nä r ingsliv och ser vice”. FÖP Br o hä nvisa r även till det

an tagna pla npr ogr ammet för H ögbytor p och a nger a tt pla npr ogr ammet kan

ge stöd i bygglovsprövn ing uta n för deta ljpla n i omr å det .

Bygg- o ch m iljö n ä m n d e n fr am fö r a tt Skällsta in d u str io m r åd e u tgö r e n

v ik t ig e n t r é till tä to r te n Br o o ch ö n skar a t t p la n e n ge r r ik tlin je r fö r h u r

b e b y gge lse n i o m r åd e t ska u tve ck las o ch v ilke n kar ak tär o m r åd e t ska h a .

P lanen ha r in te r evider a ts efter sa mr ådet utifr å n synpunkten ova n . I för slaget

peka s en tr éer till Bro tä tor t ut, bla nd a nna t vid Skällsta industr iområde, och

planen a nger a tt tä tor ten s en tr éer ska utveckla s för gång, cykel och bil, vilket

gesta ltn ing a v pla tser n a ä r en viktig del a v. Dä remot för eslår FÖP Bro in te

nå gon ny bebyggelseutveckling i Skällsta industr iområ de och det ä r där för de

gä lla nde deta ljpla nern a för omr ådet som ska r egler a utformn ing av

bebyggelsen .

Fö r e tagar n a fr am fö r a t t d e t in te ä r läm p ligt a tt p lan e r a fö r n y b e b y gge lse i

an slu tn in g t ill Skällsta in d u st r io m r åd e e fte r so m b o städ e r in t ill

ver ksam h e tso m r åd e n kan skap a ko n flikte r o ch k lago m ål avse e n d e b u lle r ,

d am m , lu k t o ch d y lik t.

FÖP Bro peka r in te ut n å got för slag till ny bebyggelse i an slutn ing till Skä llsta

industr iomr åde bor tsett fr ån mind re kompletter ing av bostä der lä ngs med

Rå byvä gen . Dessa för sla g ligger dock inom befin tligt bostadsområ de och

innebä r in te a tt nya bostä der lokaliser a s n ä rmare verksa mhetsområ det än

befin tlig bebyggelse.

Fastigh e tsägar e n t ill Br o går d 1:88 h ar fr am fö r t ö n ske m å l o m a t t

ko m m u n e n ska u tv id ga tä to r tsavgr än sn in ge n ö ste r o m Br o H o f go lfb a n a i

sy fte a t t u n d e r lä t ta e n m ö jlig fr am tid a d e ta ljp lan e läggn in g fö r d e t b e r ö r d a

o m råd e t.
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Pla n för slaget ha r in te r evider a ts utifr å n synpunkten ova n .

Samhä llsbyggnadskon toret har gjor t bedömningen a tt en yt ter liga re

utvidgn ing a v tä tor tsa vgr änsn ingen , utöver de utvidgn inga r som bla nd

ann at gör s för områ den a Klocka ren och H ä rneviha ge in te ligger i lin je med

kommunens och FÖP Bros planer ingsin r iktn ing om a tt sa tsa på för tä tn ing och

undvika fler ”sa tellit”- områ den i tä tor ten . FÖP Bro föreslå r in te heller n ågon

ny bebyggelse i området med hä nsyn till det loka la kulturmiljöin t r esset för

Br ogå rd som finns r edovisa t i ÖP 2 0 10 sa mt höga na turvä rden .

Råb y- G är d e Fastigh e tsfö r valtn in g AB fr a m fö r ö n ske m å l o m a t t

fastigh e te n Br o -Skällsta 1:45, so m e n ligt p lan fö r slage t ligge r in o m e t t

str a te gisk t b lågr ö n t str åk , ska p e kas u t so m y ta fö r n y sm åh u sb e b ygge lse

so m an slu te r t ill b e fin t lig b e b ygge lse p å p la tse n .

Pla nen ha r r evider a ts u tifr ån ova n synpunkt och i gr anskn ingsver sionen

för eslå s en viss kompletter ing med ny bebyggelse av typen ”småhus i park”

kombinera t med r ekrea tiva dagva tten åtgärder på den ber örda pla tsen .

Fastigh e tsägar e n IN M E C AB fr am fö r ö n ske m ål o m a t t fastigh e te r n a

H är n e vi 7:9 , 9 :11 o ch 27:1 ska p e kas u t fö r u tve cklin g av n y b lan d ad

b e b ygge lse m e d b o städ e r o ch ve r ksam h e te r .

Pla n för sla get ha r in te r evider a ts utifr å n synpunkten ova n . De ber ör da

fastigheter na ligger inom för studieområ det öster om Kockba cka . Pla tsen för de

ber örda fa stigheter na bedöms som kä nsligt för ny bebyggelse då den utgör s a v

ett sa mmanhä nga nde la n dska psrum med viktiga kva liteter i en tr én till Bro

tä tor t, vilket för studien för öster om Kockbacka belyser . Den befin tliga

bebyggelsen på pla tsen ä r uppdragen fr å n vägen lä ngs med en höjdrygg i

skogsbryn et . Ny bebyggelse på pla tsen r isker a r a t t medför a negativ på ver ka n

på la ndska psbilden , en ligt samhä llsbyggnadskon torets bedömning. Dela r av

området peka s dessutom ut som reserver a t a r eella n ä r inga r , tä tor tsnä ra

jordbruksma rk.

En p r iva tp e r so n h ar y t t r a t sig o m a t t d e t in te ä r läm p ligt a t t u tve ckla n y

b e b ygge lse in o m o m r å d e t Ö ste r o m Ko ckb acka . I y t tr an d e t fr am fö r s a t t

d e n b e r ö r d a sko ge n är e tt m y cke t vär d e fu llt n a tu r - o ch r e kr e a t io n so m r åd e

fö r b o e n d e o ch h ö ga n a tu r vär d e n i o m r åd e t b ö r in te b yggas b o r t .

Pla n för sla get ha r in te r evider a ts utifr å n synpunkten ova n . I för studien för

området öster om Kockba cka lyfts n a tur r ekrea tion fr a m som ett viktigt vä rde
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och en bä ra nde pr in cip i utfor mn ingen a v för sla get på en ny

bebyggelsestruktur . Syftet med för sla get till u tveckling a v omr ådet ä r a tt ska pa

en na turnä ra bostadsmiljö som ha rmon ier ar med lan dska pet och ta r hänsyn

till pla tsen s r ekrea tion svä rden .

Sven ska ky r kan i Br o fr am fö r a t t e n ö kad b e fo lkn in g b la n d an n at in n e b är

a tt d e t r e d an n u fin n s e t t b e h o v av stö r r e y ta fö r b e gr avn in gsp la tse r vid

Br o ky r ka .

Br o kyrka ä r belä gen uta n för tä tor tsa vgrä nsn ingen för Br o och dä rmed även

uta n för pla nområ det för den för djupa de över siktspla nen för Br o. Planen ber ör

där för in te ma rkanvändn ingen vid Bro kyrka .

Län ssty r e lse n fr am fö r a tt d e n fö r e slagn a b e b y gge lse u tve ck lin ge n i p lan e n s

sy d väst r a o m r å d e o ch v id E18 ka n ko m m a a t t in kr äk ta p å d e n r e d an

fö r svagad e G ö r väln k ile n . N y b e b ygge lse i o m r åd e n a kan m e d fö r a

b ar r iä r e r so m n e gat ivt p åve r kar d e n r e gio n ala gr ö n st r u ktu r e n o ch d e t

e ko lo gisk t v ik t iga sp r id n in gssam b a n d e t .

H ållb ar h e tsko n se kve n sb e skr ivn in ge n visar a t t p lan e n b e h ö ve r ge å tgär d e r

fö r a t t stä r ka gr ö n a sam b an d o ch p å så v i u p p fy lla p la n e n s e gn a k r ite r ie r

o m et t vä l funger ande ekosystem och en r ik biologisk må ngfa ld.

I det r evider ade för sla get t ill FÖP Bro a nges a t t Görvä lnkilen behöver vä rna s

om Bro ska växa på et t hå llba r t sä tt. I för studien för området Kvista

preciser a s för sla get till bebyggelseutveckling i planen s sydvä str a områ de,

bland a nna t med hä nsyn till a tt möjliggöra gr ön a sa mba nd. För a tt stä rka

grön kilen vid E 18 föreslå s en ny ekodukt vid en even tuell ny vä gkoppling

mellan Kockba cka tr a fikpla ts och Brunna industr iomr åde. För sla get om en ny

ekodukt ä r in r ita t i ka r ta i FÖP Bro men yt ter liga re utr edn ingar och

under lag kommer ta s fr am inom ra men för FÖP Kun gsängen , både gä llande

vägkopplingen och ekodukten .

Re gio n Sto ckh o lm p å p e kar a tt T e ge lh age n in te ligge r in o m p r io r ite r ad

u tb yggn ad so m r åd e e n ligt RU FS 20 50 o ch ifr ågasä tte r h u r u v id a

u tb yggn ad e n av T e ge lh age n ligge r i lin je m e d p lan e r in gsin r iktn in ge n o m

fö r tä tn in g. Re gio n Sto ckh o lm fr am fö r äve n a t t d e t ä r v ikt igt a t t

ko m m u n en säke r stä lle r go d ko lle k t ivt r afik fö r b in d e lse till T e ge lh age n .

För områ det T egelha gen finns en gä llande deta ljpla n som a n togs den 20

december 2 0 17 och vann laga kra ft den 14 ma r s 20 18 . Utbyggn ad av områ det
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pågår en ligt gä lla nde deta ljpla n och en ny kollektivtr a fikför bindelse till

områ det ingå r i u tbyggna dsprojektet .

Re gio n Sto ckh o lm stä lle r sig fr ågan d e till fö r slage t a t t p lace r a e n n y sko la i

e t t b u lle r u tsa tt läge m e llan väg o ch jä r n väg m e d tan ke p å d e lån gsik tiga

n e gativa h ä lso r iske r o ch in lär n in gssvår igh e te r so m r iske r ar a t t fö lja .

Ar bete med en ny deta ljplan för den föreslagn a skola n pågå r (deta ljpla n för

Kockbacka gä rde, Nr 2 0 0 3). I a r betet med deta ljpla nen ska buller fr åga n

han ter as och bebyggelsen ska utforma s och lokaliser a s på et t sä tt som ä r

för en ligt med gä lla nde r egelverk avseende buller stör n inga r .

5.4 Inf rast ruktur

5.4.1 Fordonst raf ik

Län ssty r e lse n o ch T r afikve r ke t p åp e kar a t t p lan e n b e h ö ve r r e d o visa

tyd ligar e fö r h u r r ik sin t r e sse n fö r ko m m u n ikat io n e r , E18 o ch M älar b a n an ,

ko m m e r tillgo d o se s o ch h u r r iksin t r e sse n a kan p åve r kas av d e n p lan e r ad e

u tve ck lin ge n . Län ssty r e lse n fr am fö r äve n a tt ko m m u n e n b ö r b e ly sa m e d

vilka u tgån gsp u n kte r e lle r str a te gie r e fte r fö lja n d e d e ta ljp lan e r in g ska

ge n o m fö r as, fö r a t t u n d v ika a t t å tgär d e n m e d fö r n e gat iva e ffe k te r p å

r iksin t r e sse n a fö r ko m m u n ikat io n e r . T r af ikve r ke t fr am fö r a t t d e t fin n s e tt

b e h o v av a t t b e ly sa h u r u tb y ggn ad sp r o je kte n i Br o o ch Ku n gsän ge n

sam m an tage t ko m m e r a t t p åve r ka E18s fu n k t io n i o ch m e d ö kad b ilt r a fik

ge n o m e n sy ste m an alys. T r afikve r ke t p åp e kar a tt d e t fin n s e t t sto r t b e h o v

av m e llan ko m m u n al sam o r d n in g gä lla n d e b e lastn in g p å E18 fr ån n y a

e xp lo ate r in gar . T r afikve r ke t sakn ar äve n e n b e sk r ivn in g av m ålko n flik te n

m e llan o m fat ta n d e b o stad s- o ch stad su tve ck lin g jäm fö r t m e d u tve cklin g

av ve r ksam h e tso m r å d e n so m in n e b är tillko m m an d e flö d e n p å E18.

I tr a fikn ä tsa na lysen som tagits fr a m som under la g till FÖP Bro fr a mgå r a tt

under sökta scena r ier med ma ximal befolkn ingsökn in g i Bro in te ska skapa

någr a pr oblem med köbildn ing eller kapacitetsbr ist inom det under sökta

området , vilket innefa tta r E 18 . Efter fr å gan på r esor i den modeller ing som

tra fiknätsa na lysen ä r baserad på utgå r fr å n T ra fikver kets basprognos.

Vad gä ller en mer över gr ipande systema na lys av kommunen s sa mla de

exploa ter ingar s på ver kan på E 18 , under söker kommunen just nu
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för utsä ttn inga rn a för a tt ta fr a m en sådan an alys. E n even tuell systema nalys

kommer i såda na fa ll a tt tas fr a m och presen ter a s i sa mba nd med a tt FÖP

Kungsängen gå r ut på gr a nskn ing. Kommunen ha r va lt det

tillvä gagångssä ttet efter som vi bedömer a tt den stör sta på ver ka n på E 18

kommer a tt ske vid tr a fikpla tser na i Kungsän gen . Det ä r också fr ämst i

Kungsängen som kommunen s pla ner för exploa ter ing avviker fr å n RUFS

20 50 , va r för det ä r logiskt a tt koppla a na lysen till dessa exploa ter inga r .

I det r evider ade plan för slaget för tydligas a tt för tä tn ing längs med

Enköpingsvä gen ska utföra s på et t såda n t sä t t a tt det in te på ver ka r

fr a mkomligheten och vägens funktion för den loka la tr a fikför sör jn ingen , med

syfte a tt loka l t r a fik in te ska omdir iger a s t ill E18 . FÖP Br o föreslå r ä ven nya

vägkopplinga r för a t t skapa et t r obust vägn ät för lokala r esor inom tä tor ten .

An gåe n d e p åve r kan p å E18 p åp e kar T r afikve r ke t a tt r e d o v isn in ge n av

fö r e slage n kr e tslo p p sce n tr a l v id Ko ckb acka t r a fikp la ts ä r b r istfä llig o ch

an läggn in ge n s p åve r kan p å E18 kan d är fö r in te b e d ö m as. T r afikve r ke t

e fte r fr ågar d är fö r e t t fö r tyd liga t u n d e r lag fö r k r e tslo p p sce n tr a le n .

För sla get i FÖP Bro a vser fr amför a llt a tt r eservera en yta för a tt möjliggöra

pla ner ing för en ny kretsloppscen tr a l och vidare utr edn ingar behöver tas fr a m

för a tt bedöma å tgä rden s på ver ka n på området och E 18 . FÖP Bro anger

blan d a nn at a tt fördjupade studier av ytdisposition behövs för a tt bed öma

möjligheter na a tt gen omföra för slaget bä tt r e. In för ett pla nuppdr ag och i en

deta ljpla neprocess behöver fr å gan om an läggn ingen s påver ka n på E 18 belysa s

och utr eda s ytter liga re.

T r afikve r ke t p åp e kar b e tyd e lse n av a t t fö r e slage n o m van d lin g av

En kö p in gsväge n t ill stad sgata in te ska m e d fö r a n e gativ p åve r kan p å d e ss

fu n kt io n fö r lo kal t r a fik fö r sö r jn in g, så a t t lo kal tr a fik in te r iktas m o t E18.

Fö r svar sm ak te n fr am fö r a tt En kö p in gsväge n , v id e n o m van d lin g t ill

stad sgata , m åste d im e n sio n e r as fö r a tt säke r stä lla fr am ko m ligh e t fö r

fö r svar e ts tr an sp o r te r ge n o m Br o .

I det r evider a de pla n för sla get tydliggör s a tt utvecklingen av E nköpingsvägen

ska utformas på et t sä tt som in te medför negativ påver ka n på

fr a mkomligheten längs E nköpingsvä gen sa mt dess funktion för den lokala

tr afikför sör jn ingen .
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T r afikve r ke t fr am fö r a t t ko m m u n e n b ö r se t ill m ö jligh e te n a t t fö r fly t ta

tu n ga t r an sp o r te r fr å n väg till sp år b u n d e n t r a fik e fte r so m t illgån g till fin n s

t ill b åd e jä r n väg o ch M älar e n . T r afikve r ke t p å p e kar äve n a t t d e sakn a r e tt

fö r h å lln in gssä t t till d e stö r r e ve r ksam h e tso m r å d e n a u r e t t t r a fikp e r sp e k tiv

i p la n e n .

Sa mhä llsbyggnadskon toret bedömer a t t det in te finn s n å gon lä mplig

loka liser ing för nya verksa mhetsomr åden i Br o med a nslutn ing till jä rnvä gen

eller M älaren , bla nd a nna t med hä nsyn till landskapsbilden , kulturmiljö- och

na turvärden . Nygård ä r det befin tliga verksa mhetsomr ådet i Br o som ha r

koppling till jä rnvä gen med et t industr ispå r . I ver ksa mhetsområ det Nygå rd

pågå r det a rbete med en ny deta ljplan och det ä r möjligt a tt områ dets

kara ktä r och funktion som verksamhetsområde ka n komma a tt ä ndra s och en

så dan ä ndr ing ha n ter as i så fa ll i deta ljpla nea rbetet .

N atu r skyd d sfö r e n in ge n fr am fö r a tt d e t in te ä r läm p ligt a tt an lägga e n n y

vägfö r b in d e lse m e llan Ko ckb acka t r a fikp la ts o ch M ätar väge n vid Br u n n a

in d u str io m r å d e . D e p åp e kar a t t d e n fö r e slagn a väge n gö r in t r ån g i

Le jo n d als n a tu r r e se r va t o ch d e n r e gio n ala gr ö n k ile n o ch a t t väge n

ko m m e r m e d fö r a b e ty d an d e fö r lo r ad e n a tu r vär d e n . Sy n p u n k te n fö r s

även fr am i e t t y t t r an d e fr ån e n p r iva tp e r so n .

I det r evider ade för sla get t ill FÖP Bro finns för sla get till en ny vä gkoppling

kva r men med en ny och mindre defin itiv formuler ing. Vä gkopplingen pekas

nu ut som ett utr edn ingsför slag med bakgrund a v a tt ytter liga re utr edn ingar

behöver tas fr a m för a t t bedöma om kopplingen ä r möjlig a tt gen omför a och

dess lä mplighet , bla nd an nat med hänsyn till på ver kan på n a tur r eserva tet och

Görvä lnkilen . Vida re ut r edn ingar kr ing det ta kommer a tt pr esen ter a s i

samband med a tt FÖP Kungsä ngen gå r ut på gr a nskn ing. Detta efter som den

för esla gna vägkopplingen s fr ä msta syfte ä r a tt avla sta Brunna t r a fikpla ts.

F r ö lu n d a G år d AB, Lan tb r u kar n as r iksfö r b u n d o ch Ce n te r p ar t ie t fr am fö r

a tt d e t ä r vik t igt a tt tä to r te n s u tve cklin g ske r m e d h än syn t ill

fr am ko m ligh e te n fö r la n tb r u ke ts b r e d a fo r d o n o ch m ask in e r .

Samhä llsbyggnadskon toret ser a tt fr å gan ä r viktig a tt ta hä nsyn till men

bedömningen gör s, med hänsyn till t r a fikn ä tsa na lysen för Bro a tt

pla n för slaget in te innebä r någr a å tgärder som r isker a r a tt för sä mra

fr amkomligheten i vä gnä tet utifr å n n ulä get . Det ha r dock för tydliga ts i

pla n för slaget a tt hinder för la n tbruksfordon ska undvikas.
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Ett fle r ta l y tt r an d e n fr å n p r iva tp e r so n e r sam t Rät ta r b o d a

Fast igh e tsfö r e n in g o ch Sam fälligh e tsfö r e n in g fr am fö r a t t d e t in te ä r

läm p ligt a tt skap a e n n y vägko p p lin g fö r b iltr a fik m e llan Rät ta r b o d a o ch

T e ge lh age n vid Kr istin e to r p sväge n . Vägar n a in o m Rät tar b o d a är sm ala

o ch sakn ar gån gb an a o ch y t te r ligar e b iltr a fik in o m o m r åd e t b e d ö m s var a

n e gativ t u r t r a fiksä ke r h e tssyn p u n kt , e n ligt in ko m n a y tt r an d e n .

Pla n för sla get ha r r evidera ts a vseende den föreslagna vägkopplingen mellan

Rä tta r boda och T egelhagen . I gr a nskn ingshandlingen pekas kopplingen ut

som ett ut r edn ingsför sla g med hä nsyn till a tt ytter liga re utr edn inga r ska ta s

fr am för a t t kunn a bedöma å tgä rden s lämplighet . Om åtgärden ä r möjlig a tt

gen omför a på et t lä mpligt och tr a fiksäker t sä tt bedömer

Samhä llsbyggnadskon toret a t t vä gen är str a tegiskt viktig för a t t koppla

samman de två bebyggelseområden a och skapa et t bä ttr e flöde i områ det som

stor t.

5.4.2 Gång- och cykel t raf ik

T r afikve r ke t sakn ar e n st r a te gi fö r u tve ck lin g av gån g - o ch cy ke lst r åk i

täto r tso m r åd e t, b åd e u t ifr ån e t t lo kalt o ch r e gio n alt p e r sp e k tiv . D e

e fte r fr ågar e t t svar fö r h u r d e r e gio n ala cy ke lst r åke n , sam t d e r as

ko p p lin gar t ill d e t lo kala cyke ln ä te t, ska p lan e r as fö r u tb yggn ad ,

ge sta ltn in g o ch t r a fik säke r h e t . Län ssty r e lse n o ch Re gio n Sto ckh o lm

p åp e kar a tt p lan e n kan tyd liggö r a ko p p lin gar t ill d e t r e gio n a la cyke ln ä te t .

H åb o ko m m u n fr am fö r a t t d e t ä r an ge läge t a tt ko m m u n e r n a sam ar b e tar i

fr ågan o m b ä tt r e cy ke lfö r b in d e lse m e llan Bålsta o ch Br o , t illsam m a n s

m ed T r afikve r ke t , Re gio n Sto ckh o lm o ch Re gio n U p p sala .

P lan för slaget ha r r evidera ts med nya pla ner ingsin r iktn ingar med syfte a t t

lyfta och för tydliga utveckling av cykelvä gnä tet i Bro. E n ny

planer ingsin r iktn ing som anger a tt cykelstr å ket mellan Bro och

ver ksamhetsområdet i Brunna ska stä rka s som en del i a tt u tveckla det

r egion a la cykelstr å ket och möjliggöra cykelpen dling till den r egionala

må lpunkten med a rbetspla tser i Br unn a ver ksa mhetsområde.

P laner ingsin r iktn ingen om a t t bygga ut och kn yta ihop cykelvä gnätet inom

Bro ha r utveckla ts med tydliga re beton ing på vikten gesta ltn ing a v

cykelvä gar . E n tydliga re hänvisn ing till kommunens gång- och cykelpla n och

kommunens cykelstr a tegi har ä ven lagts till i det r evider ade för slaget . P lanen

anger ä ven a tt pr incipen om en vä l utbyggd cykelin fr astr uktur måste finna s

med i a ll deta ljpla ner ing.
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T r afikve r ke t fr a m fö r a t t d e t ä r e n b r ist a t t p lan e n in te b e r ö r fr ågo r

gällan d e t r a fik säke r h e t e fte r so m t r afik säke r h e tsfr ågo r ä r ce n t r a la fö r a tt

u tve ck la r e san d e t m e d cyke l. En u tve ck lin g i lin je m e d n o llvisio n e n är n u

e n d e l i d e t glo b ala h å llb ar h e tsar b e te t o ch e n sto r u tm a n in g fö r Sver ige s

d e l ä r a t t m in ska an ta le t skad ad e cyk liste r o ch fo tgä n gar e , e n ligt

T r afikve r ke t.

I det r evider a de pla n för sla get tydliggör s kommunens arbete med

tr afiksäkerhetsfr ågor för r esa nde med cykel gen om hä nvisn ing till kommunens

cykelstr a tegi sa mt gå ng- och cykelpla n .

Län ssty r e lse n o ch Re gio n Sto ckh o lm m e n ar a t t b ilt r a f ike n h ar e n r e la t iv t

fr am tr äd an d e r o ll i p la n fö r slage t . Re m issin sta n se r n a b e to n ar

m ålsä t tn in gar n a i RU FS 20 50 o m e tt t r an sp o r te ffe kt iv t sam h älle d är gå n g -

o ch cyke lt r a fik sam t ko lle kt ivt r afik stå r fö r 70 % av tr a fik slage n . Re gio n

Sto ckh o lm m e n ar a t t p lan e n ka n ty d liggö r a h u r n y a vägko p p lin gar ska

le d a till a tt ko lle k tiv t r af ik e lle r cyke l vä ljs fr am fö r b il.

Det r evider a de pla n för sla get lyfter och för tydliga r utvecklingen a v r esande

med cykel på fler a sä tt, se synpunkterna ova n , och planen a nger a tt pr incipen

om en vä l utbyggd cykelin fr a struktur må ste finna s med i a ll deta ljpla ner ing.

E tt av planen s huvudfokus är ä ven utveckling av sta tion en och kollektivtr a fik

koppla t till den . P la nen a nger a tt vi ska sa tsa på för tä tn ing i

kollektivt r afikn ä ra lägen som et t sä tt a tt minska bilber oende. Sa mtidigt ä r det

en utman ing i Bro a tt det idag saknas vissa tvä rkopplinga r mellan

bosta dsområ den och vägn ätet har br ister avseende hur in tegrer a t det ä r .

P lanen föreslå r där för nya vä gkopplinga r för a tt öka robustheten i vägnä tet

och ska pa bä tt r e flöden mella n områden in om Bro. För eslagna vägkopplinga r

syftar ä ven till a tt möjliggöra utveckling av busstr afiken inom tä tor ten ,

exempelvis gen om ny vä gkoppling mella n Lejon da lsvägen och

Kockba ckavägen .

R iksb ygge n fr am fö r a t t d e t b ö r fö r ty d ligas v ilka gån g - o ch cy ke lvägar so m

är p r im är a o ch se ku n d ä r a i p lan e n .

I det r evider a de pla n för sla get lyfts n å gra specifika cykelkopplinga r som

pr ior iter a de, exempelvis pekas kopplingen mella n Br o och Brunna

ver ksamhetsområde ut som str a tegiskt viktig för a tt möjliggöra a rbetspen dlin g
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med cykel. För mer specifik planer ing a v kommunen s cykelvägnä t hä nvisar

FÖP Bro dock till kommunen s gång- och cykelpla n .

I två y t tr a n d e n fr å n p r iva tp e r so n e r fr am fö r s e n ö n skan o m a t t ko m m u n e n

ska u tve ck la cy ke lfö r b in d e lse r n a t ill b o stad so m r åd e t Kv ista o ch Ju r sta .

I FÖP Bros ka r ta över in fr ast rukturå tgä rder pekas str a tegiska gång- och

cykelkopplinga r ut till Kvista och J u r sta .

5.4.3 Kol lekt ivt raf ik

Re gio n Sto ckh o lm o ch Riksb ygge n ö n skar a t t vägko p p lin gar so m är

p r io r ite r ad e fö r ko lle k tivt r afik ska p e kas u t i p lan e n . Re gio n e n m en ar

e xe m p e lv is a tt d e n fö r e slagn a vägko p p lin ge n m e llan Le jo n d alsväge n o ch

Ko ckb a ckaväge n b ö r va r a e n b u ssgata n är Br o växe r ö ste r u t .

I det r evider a de pla n för sla get fr amför s a tt en ny tvä r förbindelse gen om Br o

fr ån H å tunavägen via Lejondalsvägen till Kockba ckavä gen skulle möjliggöra

bät tr e lin jed ragn inga r för kollektivtr afiken . Dela r a v en såda n tvä rkoppling,

mellan H å tuna vägen och Lejonda lsvägen , pekas ut som ett utr edn ingsför sla g

men str äcka n mella n Lejondalsvä gen och Kockba cka vägen pekas ut som

för sla g till en ny vä g för a tt bland a nna t utveckla busslin jen ätet i Br o.

Re gio n Sto ckh o lm fr a m fö r a tt p lan e n fö r v isso ly f te r fr am

in t r e sse ko n flik te n m e llan e xp lo a te r in g o ch b e h o ve t av y tkr ävan d e

ko lle k t ivt r afik , m e n a t t p lan e n sa kn ar e t t ty d lig t fö r slag p å lö sn in g.

Re gio n e n m e n ar a t t p la n e n b ö r fo r m u le r a stä lln in gstagan d e n so m ty d ligt

visar a t t d e y to r so m b e h ö vs fö r ko lle k t ivt r afike n s b e h o v p r io r ite r as fö r a tt

n å d e m ål so m p lan e n sä tte r u p p o ch so m u tgån gsp u n k t fö r ko m m a n d e

p lan e r in gsp r o ce sse r . Re gio n Sto ckh o lm fr am fö r äve n a t t d e t ä r vikt igt a t t

ty d ligt ly fta in v ilka vägar so m ska an gö r a b u sste r m in ale n v id Br o sta t io n .

P lan e n b e h ö ve r r e se r ver a m ar k fö r b u sste r m in ale n s u tfo r m n in g o ch

fu n k t io n sam t b e sk r iva r e la t io n e n m e llan b u sste r m in ale n , b y te sp u n kt o ch

p e n d e ltågssta t io n ty d ligar e .

I pla ner ingsin r iktn ingarn a för Bro sta tion sområde tydliggör s a tt kommunen

ska r eser vera ytor för fyr spår och vändspå r på Mä la rbana n samt a tt

bytespunkten och busster minalen s ytkrä va nde behov ska pr ior iter as för e andr a

in tr essen . I för studien för Bro sta tion r edovisa s möjliga scen a r ier för

utveckling a v ytorna run t sta tionsområ det för a tt tillgodose kollektivtr afikens
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behov. Vidare utr edn inga r behöver dock göras för a t t kunn a peka specifika

å tgä rder och utformn ing a v dessa på ka r ta . FÖP Bro r edovisa r dä r för

sta t ionsutvecklingen schematiskt på ka r ta och a nger tydliga pr inciper för vad

som ska pr ior iter a s i den komma nde pla ner ingen .

H åb o ko m m u n fr a m fö r a tt d e t ä r an ge läge t a tt ko m m u n e r n a sam ar b e tar i

fr ågan o m u tö kad tu r tä th e t fö r p e n d e ltågstr afike n t ill Br o o ch Bålsta .

Utökad tur tä thet för pen deltågstr afiken ä r en högt pr ior iter a d fr å ga för

kommunen och FÖP Bro ä r tydlig med a t t pr ior iter a å tgä rder för a tt

möjliggöra det ta , exempelvis r eserver a yta för fyr spå r på M äla r ban an , och a tt

vi ska sa ma rbeta med a lla inblandade pa r ter om detta .

An gåe n d e fö r slage t o m fö r tä tn in g lä n gs Kö p m an väge n o ch

En kö p in gsväge n fr a m fö r Re gio n Sto ckh o lm a t t d e t ä r v ik tig t a t t säke r stä lla

a tt fr am ko m ligh e te n fö r b u ssar in te fö r säm r as sam t a t t d e stö r n in gar ,

såso m b u lle r , so m b u sst r afike n ge n e r e r ar h an te r as i d e n ko m m an d e

p lan e r in ge n .

I det r evider ade plan för slaget ha r å tgä rdsför slaget om a tt för tä ta längs

Enköpingsvä gen och Köpma nvä gen för tydliga ts med a tt å tgä rden in te få r

utformas på et t sä tt a tt fr a mkomligheten för busstr afik för sämras. Fr ågor

gälla nde buller fr ån tr a fik i sa mba nd med ny bebyggelse ska han ter as i

komma nde deta ljpla ner ing.

N atu r sky d d sfö r e n in ge n fr am fö r a tt ko m m u n e n b ö r ve r ka fö r e n b ä t tr e

ko lle k t ivt r afik fö r b in d e lse t ill e xte r n h an d e ln i Skällsta .

Vän ste r p ar tie t o ch Br o villaägar fö r e n in g m e n a r a tt d e t b e h ö vs e n

u tve ck lin g av b u ssfö r b in d e lse r m e llan o m r åd e n in o m tä to r te n Br o .

FÖP Bro för eslår a tt en ny tvä rkoppling nor r om Bro torg mella n

H åtuna vä gen , via Lejon dalsvä gen , till Kockbacka vä gen . Ett a v syften a med

vägen ä r a tt möjliggöra bä ttr e förutsä t tn inga r för bussförbindelser mellan

områden in om tä tor ten Bro.

5.4.4 Teknisk försörjning

Län ssty r e lse n fr am fö r a tt d e t ä r vik t igt a tt ko m m u n e n se r t ill a t t VA-

p lan e n u p p d ate r as e fte r b e slu t o m fö r d ju p ad ö ve r sik tsp lan fö r Br o fö r a tt
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säke r stä lla a t t d e o lika p lan e r in gsd o ku m e n te n är jäm kad e . Län ssty r e lse n

sakn ar e n ö ve r gr ip an d e b e sk r ivn in g fö r h u r d e t ko m m u n ala

ver ksam h e tso m r åd e t fö r sp ill- , d r icks- o ch d agvat te n är tän k t a t t se u t

in o m tä to r tsavgr än sn in ge n .

Kommunen ha r en VA-pla n som an togs av kommun fullmä ktige den 13 jun i

20 18 och a rbetet på gå r med a tt ta fr am en ny dagva tten pla n (för slaget till ny

da gvat ten pla n ä r ute på r emiss fr a m till den 31 ma j 20 21).

Sa mhällsbyggna dskon toret jobba r tillsa mma ns in ter n t för a t t de olika

planer ingsdokumen ten ska var a jä mkade. För en beskr ivn ing av det

kommun ala verksa mhetsomr ådet för spill- , dr icks- och da gvatten hä nvisa s t ill

den nya da gva tten planen .

EO N fr am fö r a t t e ta b le r in ge n av e n n y in m atn in gssta t io n i Br o är av

avgö r an d e b e ty d e lse fö r a t t t illgo d o se e tt ö kat b e h o v av e l-kap acite t

ko p p la t t ill fr am t id a e xp lo a te r in gar . EO N p å p e kar a tt d e v ill h a e n t id ig

d ia lo g m e d ko m m u n e n in n an e xp lo a te r in g ske r av n ya o m r åd e n fö r a t t

ku n n a säkr a p lace r in g a v n y t r yckp u n k t fö r ku n n a m ö ta fr am tid a

e lfö r sö r jn in g.

P lan uppdr ag finns för en ny inma tn ingssta tion i a n slutn ing till t r a fikpla ts

Bro och a rbetet med en ny deta ljpla n för eta bler ingen pågå r . FÖP Br o ger

inga för slag på å tgä rder som dir ekt påver ka r lokaliser ingen eller eta bler ingen

a v den nya inma tn ingssta tionen .

5.5 Målpunkter, näringsl iv och service

Ku ltu r - o ch fr itid sn äm n d e n fr am fö r a tt ku ltu r m iljö n s r o ll i a t t u tve ckla

a tt r ak tiva n är m iljö e r i Br o kan ly ftas fr a m i p la n e n . Exe m p e lvis kan

fo r n lä m n in gsm iljö e r in o m tä to r te n so m skö ts av ko m m u n e n r ö jas,

t illgä n gliggö r as o ch fö r m e d las till d e b o e n d e .

I avsn ittet för må lpunkter , nä r ingsliv och ser vice peka r FÖP Bro på a tt bla nd

ann at kulturhistor iska miljöer ka n använda s för a tt utveckla a tt r aktiva

utflyktsmål och nä r miljöer som stä rker den loka la stoltheten och

sammanhå lln ingen i tä tor ten . P la n för slaget ha r även revider a ts u tifr ån

synpunkten ova n med en ny planer ingsin r iktn ing om a tt sta tionsområ dets

värdefulla kulturmiljöer ska ta s t illva r a för a tt stä rka pla tsen s kva liteter och

Br os iden titet . I kar ta n över cen t r a la Br o r edovisa s även forn lä mn ingsmiljö

vid Finnsta som en målpunkt med upplevelsevärden .
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Ku ltu r - o ch fr itid sn äm n d e n b e to n ar v ikte n av t illgån g p å lo kale r ,

an läggn in gar o ch tr ä ffp u n k te r fö r fr it id sak t ivite t, b åd e in o m ku ltu r - o ch

id r o t tsve r ksam h e t . M e d sikte p å 20 40 ko m m e r d e t a t t b e h ö vas fle r a stö r r e

id r o t tsa n läggn in gar fö r fö r e n in gslive t m e n äve n m in d r e an läggn in gar i

n är m iljö fö r sp o n tan id r o t t. L o kale r fö r ku ltu r - o ch b ib lio te ksve r ksam h e t

ko m m e r o ckså a t t b e h ö vas. Ku ltu r - o ch fr it id sn äm n d e n fr am fö r äve n a tt

d e t i n y a b o stad so m r åd e n b e h ö ve r fin n as y to r so m lo ckar b ar n , u n ga o ch

även vu xn a a t t v istas u to m h u s.

Det r evider a de pla n för sla get beton a r a tt nya lokaler för kultur - och

fören ingsliv ska skapas i Bro cen trum. FÖP Bro ha r ä ven som

planer ingsin r iktn ing i a vsn ittet om må lpunkter , nä r ingsliv och ser vice a tt

kommunen ska planer a för aktiva mötespla tser som kan bidr a till a tt knyta

ihop Bros olika dela r och stä rka den socia la samman hålln ingen . Syftet ä r a tt

skapa stimulera nde utomhusmiljöer som ka n bjuda in till aktivitet och

in ter aktioner utan för mä nn iskor s givna samma nhan g.

G y m n asie - o ch ar b e tslivsn äm n d e n fr am fö r a t t d e t ä r v ik t igt a tt b e to n a a t t

Br o IP ska u tve cklas so m en m ö te sp la ts fö r u n ga .

För sla get ha r r evider a ts med en ny och för tydliga d planer ingsin r iktn ing som

a nger a tt Bro IP ska utvecklas som en gemensam mötespla ts för per soner i a lla

å ldra r gen om a tt skapa fler ytor och funktion er . I sa mr ådsför sla get lyftes

utveckling av Bro IP i den löpande texten men a nga vs in te specifikt som en

planer ingsin r iktn ing.

N atu r skyd d sfö r e n in ge n stä lle r sig n e gat iva till p lan e n s fö r slag a t t u tve ck la

gr ö n o m r åd e n , e xe m p e lv is Br o b äcke n , fö r a t t gö r a d e ssa a tt r ak tiva o ch

lä tt illgän gliga . N atu r sky d d sfö r e n in ge n m e n ar a t t så m y cke t so m m ö jlig t av

d e n b e fin tliga n a tu r e n ska b e var as o ch a t t gr ö n o m r åd e n in te b ar a ska

gö r as o m t ill p ar ke r .

FÖP Bro innehåller bå de pla ner ingsin r iktn inga r och för slag om a tt utveckla

grönområ den för r ekrea tiva syfte och planer ingsin r iktn ingar om a t t vä rna

och utveckla ekosystemtjä nster , såsom tä tor tsnä ra skogar , sa mt a tt områ den

med höga n a turvärden ska beva ra s (klass 1 & 2 ) och grön kompen seras (kla ss 3

& 4). I pla nen bedöms tä tor ten s gr ön a vä rden va ra en viktig del i a tt uppnå

en socia l hå llba rhet och i a tt ska pa pla tser med hög t r ivsel. Utveckling a v

grönområ den , eller andr a å tgä rder , ska dock in te ske på et t sä tt som leder till

a tt höga n a turvärden gå r för lor ade. Där för a nger FÖP Bro även

planer ingsin r iktn inga r om a t t vä rn a ekosystemtjä nster och a tt beva ra och
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grönkompen ser a områden med höga n a turvärden . Fra sen a tt ”utveckla

grönområ den” ska heller in te tolka s som a t t befin tliga grönområ den ska göras

om till orga n iser ade parkmiljöer . Det ka n lika gä rn a handla om medveten

na tur skötsel för a tt ytter liga re höja eller vä rna befin tliga na turvä rden i

grönområ den . Se vidare i kommunen s Grönpla n för en utför lig plan för

kommunens pa rker och gr ön områ den .

En p r iva tp e r so n fr am fö r ö n ske m ål o m a tt e t t r e k r e a tiv t cyke l- o ch

gån gst r åk ska u tve cklas län gs M älar e n s st r än d e r fr ån T e ge lh age n o ch

Rät tar b o d a m o t Åd ö h alvö n , Sm id ö o ch T o r e sta . D e t h ar äve n in ko m m it

ge n e r e lla sy n p u n k te r o m a t t p la n e n b ö r in ko r p o r e r a e t t ty d ligar e

M älar p e r sp e kt iv o ch a t t p lan e n b ö r ska p a fö r u tsä t tn in gar fö r a lla a tt ta d e l

av M älar e n fr ån b å d e lan d o ch va tte n .

Det r evider ade plan för sla get innehå ller en ny planer ingsin r iktn ing om a tt

kommunen ska ta var a på värdet a v a tt Upplands- Bro ä r en ö i M äla ren och

att möjligheterna till ba d- och bå tliv i Bro ska öka . I beskr ivn ingen a v

pla ner ingsin r iktn ingen a nges även a t t kommunen ska ver ka för a tt stä rka

kopplingen till Mä la ren vida re ä ven utan för tä tor ten gen om at t skapa en

gång- och cykelkoppling till Ådöha lvön och Björknäsbadet , i en lighet med

Landsbygdspla nen .

Et t fle r ta l p r iva tp e r so n e r sam t Rä tta r b o d a Fastigh e tsägar fö r e n in g o ch

sam fälligh e tsfö r e n in g m e n ar a t t d e t in te ä r läm p ligt a tt i p lan e n p e ka u t

str an d o m r åd e t in o m d e ta ljp lan e n fö r Rät ta r b o d a so m e n m ålp u n kt v id

M älar e n e fte r so m st r an d e n in te u tgö r a llm än p la ts. St r an d o m r å d e t u tgö r s

av kvar te r sm ar k avse d d fö r n är r e k r e a tio n fö r fast igh e te r n a i

b o stad so m r åd e t.

Den föreslagn a må lpunkten har ta gits bor t i det r evider a de plan för slaget .

Lan tb r u kar n as r iksfö r e n in g fr am fö r ö n ske m ål o m a t t e t t ak tiv t fr ilu f tsliv ,

d är m e d b o r gar e fr itt u n d e r an svar kan n y t t ja ko m m u n e n s n a tu r , ska

vär n as i ko m m u n e n s sam h ällsp lan e r in g. D e t ta se s äve n so m e tt le d i a t t

säke r stä lla a t t jo r d - o ch sko gsb r u ksm ar k in te e xp lo a te r as sam t e n v ik t ig d e l

i a t t lo cka b o e n d e o ch n är in gsid kar e till ko m m u n e n .

FÖP Br o uttrycker a tt vä rden för fr iluftslivet och na tur r ekrea tion ä r cen tr a la

för a tt u tveckla a ttr aktiva nä rmiljöer och mötespla tser . E n kon kret r evider ing

a v pla n för sla get ä r a tt ett nytt fr iluftsomr åde för eslå s i området Kvista . Det
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för esla gna fr iluftsområ det blir en viktig lä nk i r ela tion en mella n tä tor t och

landsbygd och kommer a tt fylla et t viktigt behov a v ytor för r ekrea tion nä r

Br o växer . I för studien för Kvista pr eciser as för slaget för området.

Det r evider ade plan för sla get för tydligar ä ven a tt kopplingar till Mä la ren ska

stä rka s för a tt möjliggöra et t mer aktivt fr iluftsliv vid va ttnet .

Lan tb r u kar n as r iksfö r e n in g fr am fö r a t t d e t ä r vik t igt ko m m u n e n vär n ar

o m lan tb r u ksfö r e tage n o ch fö r e tagan d e p å lan d sb y gd e n i sin p lan e r in g.

Fr ö lu n d a G år d AB fr am fö r a t t växan d e tä to r te r m e d fö r e t t ö kat tr y ck p å

lan d sb y gd e n o ch a tt d e t ak tiva jo r d b r u ke t p e r io d v is kan ska p a o läge n h e te r

i fo r m av b u lle r , d am m o ch lu kt so m ka n u p p fa t tas so m stö r an d e av

allm än h e te n . Ko m m u n e n kan d är fö r i sin p lan e r in g in te b ar a b e sk r iva h u r

d e n tä to r tsn är a lan d sb y gd e n kan gö r as tillgä n glig fö r a llm än h e te n u ta n

m åste o ckså b e sk r iva å tgär d e r so m vär n ar d e n n a m e d d e ss vär d e n , d e ss

b o e n d e o ch d e akt iva fö r e tag so m ve r kar d är .

Efter som FÖP Bro ä r avgränsad till tä tor ten anger pla nen in te n ågr a

pla ner in gsin r iktn inga r som dir ekt r ör utvecklingen a v la ndsbygden . P la nen

för eslå r dock a tt ma rk som tidiga re peka des ut för utveckling a v

ver ksamhetsområde lä ngs med E nköpingsvä gen nu ska r eserveras för det

tä tor tsnä r a jordbr uket. I för studien för Kvista för eslå s ä ven en yta för en ny

ha ndelstr ädgå rd eller dylik ver ksamhet som kan belysa skärn ingspunkten

mellan la ndsbygden och tä tor ten . I kommunen s Landsbygdsplan finns tydliga

r iktlin jer om till exempel de a r eella nä r inga rna ska pr ior iter as och a tt ny

bebyggelse ska a npa ssas efter landsbygden s villkor och värden .

D e ko m m u n a la b o lage n fr am fö r a t t d e t ä r v ik t igt a t t b e gr än sa stö r r e

e xte r n e tab le r in gar av d agligvar u h an d e l o m Br o ce n tr u m ska fo r tsä tta

fu n ge r a so m ce n tr u m fö r tä to r ten . D e ko m m u n ala b o lage n m e n ar a t t

d agligvar u h an d e ln är n ave t i Br o ce n t r u m o ch a tt e n m ataffär d är ä r

gr u n d e n fö r e n le van d e stad sd e l.

FÖP Bro föreslå r in te några nya stör r e exter na han delsetabler inga r utan

a nger i en pla ner ingsin r iktn ing a t t Skällsta ska for tsä tta va r a Br os na v för

sä llanköpsha ndel och volymha ndel, och a tt Br o torg ska utveckla s som

mötespla ts med va rdagsnä ra ha ndel, r esta ura ng, ser vice och möteslokaler .

FÖP Bro a nger också i en pla ner ingsin r iktn ing a tt cen tr a la Bro ska för tä tas

för a tt stä rka under laget för ser vice.
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Fö r e taga rn a p e kar p å a t t d e t f in n s e t t b e h o v av tillgå n g t ill m ar k o ch

lo kale r fö r m in d r e lo kala fö r e tag o ch a t t d e t in te b ar a ska p la n e r as fö r

sto r a lage r - o ch lo gist ik fö r e tag. D e sm å lo kala fö r e tage n b ö r p r io r ite r as

o ch tillgån ge n t ill m ar k o ch lo kale r fö r d e ssa ve r ksam h e te r b e h ö ve r

säke r stä llas i d e n fo r tsa t ta p lan e r in ge n fö r Br o .

I det r evider a de pla n för sla get ha r en ny pla ner ingsin r iktn ing la gts till som

a nger a tt kommunen ska öka möjligheterna till et t d iffer en tier a t nä r ingsliv

gen om fler mindre verksa mhetsloka ler och samverka n med det lokala

nä r ingslivet i samhällspla ner ingen .

Fö r e tagar n a p åp ekar a t t m ar k so m i Ö P 20 10 p e kad e s u t fö r e tab le r in g av

n ya ve r ksam h e ter , b e n ä m n t so m Ko ckb acka ve r ksam h e tso m r åd e , n u

p r io r ite r as fö r a r e e lla n är in gar o ch a tt p lan e n in te p e kar u t n ågo t n y t t

m ar ko m r åd e fö r ve r ksa m h e te r . Fö r e tagar n a m e n ar d är fö r a t t

p lan fö r slage t in n e b är e n m in skad p lan b e r e d skap fö r ve r ksam h e te r , v ilke t

in te b e d ö m s so m läm p ligt d å d e t ä r vik t igt a tt d e t fin n s tillgån g t ill m ar k

fö r fö r e tag a t t e tab le r a sig i ko m m u n e n .

Det r evider a de pla n för sla get innehåller in te nå gra nya utpeka nden eller

för slag om nya ver ksa mhetsområ den . Samhä llsbyggnadskon toret bed ömer a tt

det finns en god planberedskap a vseende den typ a v ver ksa mhetsområ de som

tidiga re i ÖP 2 0 10 föreslogs på områ det mella n E nköpingsvä gen och

M äla rbana n dä r FÖP Bro nu föreslår a tt ma rken ska pr ior iter as för

jor dbruksma rk. Den berörda ma rken bed öms va ra bä ttr e lä mpa d a tt bevar a

som tä tor tsnä ra jor dbruksma rk, bå de med hä nsyn till la ndska psbilden på

pla tsen sa mt för a tt vär na jor dbruksnä r ingen som verksa mhet i kommunen .

5.6 Risk och säkerhet

Län ssty r e lse n m e n ar a t t ko m m u n e n i d e t fo r tsa t ta a r b e te t m e d p la n e n b ö r

b e d ö m a b e h o ve t av t r an sp o r t m e d far ligt go d s t ill b e fin t liga ve r ksam h e te r

in o m e lle r i n är h e te n av p lan o m r åd e t so m in n e b är a t t tr an sp o r t kan

b e h ö va p asse r a ge n o m o m r åd e t . Be d ö m n in ge n av t r an sp o r tb e h o ve t av

far ligt go d s b ö r ska av såväl n u läge so m fr a m tid a u tve ck lin g.

I det r evider a de pla n för sla get för tydligas hur planen förhå ller sig till gä lla nde

pla ner ingsin r iktn ingar i över siktspla nen ÖP 20 10 , dä r ibland

pla ner ingsin r iktn ingar gä lla nde H ä lsa och säker het , exempelvis fa r ligt gods-

tr a fik. FÖP Br o er sä tter enda st kapitel 10 , ”Bro”, i ÖP 20 10 , och innebä r vissa
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Samrådsredogörelse

Sid 34 av 34

för ä ndringa r i kapitlen om boen de och in fr a str uktur för de delar a v Bro som

ligger innan för tä tor tsgrä nsen . I övr igt for tsä t ter a lla ka pitel i ÖP 2 0 10 a tt

gä lla som va n ligt. Det in nebä r a t t vissa tema a vsn itt, så som r isk och säker het ,

in te beskr ivs ingåen de i och med a tt ÖP 20 10 :s r iktlin jer for tfa r ande gä ller .

F råga n om fa r ligt gods ha n ter a s dä r för in te nä rma re i FÖP Br o. P lanen

hänvisar ä ven till kommun en s hemstä llan till Lä nsstyrelsen om a tt ta bor t

Enköpin gsvägen gen om cen tr a la Bro som sekundä r led för fa r ligt gods.

Kommunen bedömer a tt bä tt r e ock sä kr a r e a lter n a tiv för fa r ligt gods finns via

Kockbacka vä gen och E 18 .

Län ssty r e lse n p åp e kar a t t p lan e n sa kn ar stä lln in gstagan d e fö r h u r
ko m m u n e n ska h an te r a r iske r avse e n d e lågp u n k te r , ö ve r sväm n in gsn ivåe r
i M älar e n sam t o m r åd e n m e d r isk fö r r as o ch sk r ed . Län ssty r e lse n
e fte r fr ågar v ilke n säke r h e tsn ivå u tp e kad e d agvatte n y to r ska
d im e n sio n e r as e fte r , v ilke t av r in n in gso m r åd e ö ve r sväm n in gsy tan ska
d im e n sio n e r as e fte r o ch h u r n y b e b ygge lse ska säk r as fr ån skad o r fr ån
10 0 -år sr e ge n . Äve n T r afikve r ke t p åp e kar a t t p lan e n in te r e d o v isar h u r
ö ve r sväm n in gsr isk ska h an te r as in o m p la n o m r åd e t .

I det r evider a de pla n för slaget för tydligas a tt fr ågor gä llande r isk och sä kerhet
inte han ter as ingå en de i FÖP Bro då r iktlin jer na i ÖP 20 10 för detta r eda n
gä ller , se ova n . Risker koppla de till över svä mning finns dock iden tifier ade i
pla ner ingsförutsä ttn inga rna för FÖP:en . Gä lla nde da gvat ten ytor hä nvisa r
FÖP Br o till för djupn inga r i kommunen s på gå en de a rbete med
da gva tten pla n , da gva tten policy och å tgä rdsprogra m för Broviken .
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From: Susanna Evert 
Sent: den 7 juni 2021 15:56 
To: Bygg- och miljönämnden; Utbildningsnämnden; Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden; Äldre- och omsorgsnämnden; Socialnämnden; Kultur- 
och fritidsnämnden; Tekniska nämnden 

Subject: E-post 1 av 2: Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, 
FÖP Bro 2040, Upplands-Bro kommun. 

Attachments: 20210602 Remisslista_FÖP Bro.pdf; 20210607 Missiv_FÖP Bro.pdf; 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 
2021.pdf; 20210526 FÖP Bro.pdf; Planeringsförutsättningar_20210526.pdf 

 

E-post 1 av 2 
 
 
Till alla nämnder i Upplands-Bro kommun 
 

Granskning 

av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 
Upplands-Bro kommun 
 
Vår beteckning KS 18/0015 
 
Ta del av bifogad information. 
Granskning av förslaget pågår måndagen den 7 juni 2021 –  torsdagen den 30 september 2021.   
 
Vi bifogar handlingarna. Allt material finns också tillgängligt på kommunens hemsida: www.upplands-
bro.se/tatort.  
 
Planhandlingarna som granskas är: 
 

 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag). 

 FÖP Bro 2040 – Planeringsförutsättningar för Bro och Kungsängen. 

 FÖP Bro 2040 – Hållbarhetskonsekvensbeskrivning för Bro och Kungsängen. 

 
Utöver dessa handlingar innehåller utskicket även en samrådsredogörelse.  
 
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum.  
 
Det går bra att kontakta oss så skickar vi en omgång med papperskopior. 
 
Synpunkter på förslaget ska senast torsdagen den 30 september 2021 skriftligen framföras till: 
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller kommunstyrelsen@upplands-
bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Bro KS 18/0015”. 
 
Frågor i ärendet besvaras av Susanna Evert, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadskontoret. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Susanna Evert 
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Översiktsplanerare 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-581 693 08 
susanna.evert@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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 1 (3) 
REMISSLISTA 

 

  
Upplands-Bro kommun Telefon 08-58169000  Bankgiro 5420-3674 
Furuhällsplan 1 Fax 08-58169240 Org. nr 01-212000-0100 
196 81 Kungsängen kommunstyrelsen@upplands-bro.se www.upplands-bro.se 

 

 Datum Vår beteckning 
 2021-06-02  KS 18/0015 
   

Remisslista för granskning av 

Förslag till  
Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro,  
FÖP Bro 2040 
 
Myndigheter, grannkommuner med flera: 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Lantmäterimyndigheten Stockholms län  
Sigtuna kommun 
Upplands Väsby kommun 
Järfälla kommun 
Ekerö kommun 
Håbo kommun 
Region Stockholm Regionledningskontoret 
Region Stockholm Trafikförvaltningen 
Trafikverket Region Stockholm 
Försvarsmakten, Högkvarteret 
Käppalaförbundet 
Stockholms läns museum 
Brandkåren Attunda 
Polismyndigheten i Sthlms län 
Sjöfartsverket 
TeliaSonera Skanova Access AB 
Norrvatten 
Vattenfall Eldistribution AB 
Svenska kraftnät    
E.ON Värme Sverige AB 
E.ON Energidistribution Sverige AB 
IP-Only 
Skogsstyrelsen 
Ragn-Sells AB 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro 
Lokaltidningen Mitt i Sthlm 
Posten meddelande AB 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro  
Utbildningsnämnden i Upplands-Bro 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden i Upplands-Bro 
Äldre- och omsorgsnämnden i Upplands-Bro 
Socialnämnden i Upplands-Bro 
Kultur- och fritidsnämnden i Upplands-Bro 
Tekniska nämnden i Upplands-Bro 
Pensionärsrådet i Upplands-Bro 
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2 (3) 
REMISSLISTA 

Upplands-Bro kommun Telefon 08-58169000  Bankgiro 5420-3674 
Furuhällsplan 1 Fax 08-58169240 Org. nr 01-212000-0100 
196 81 Kungsängen kommunstyrelsen@upplands-bro.se www.upplands-bro.se 

Tillgänglighetsrådet i Upplands-Bro 
Anhörigrådet i Upplands-Bro 
Näringslivsrådet i Upplands-Bro 
AB Upplands-Brohus 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

Föreningar och organisationer: 
Damernas Företagsbyrå 
Upplands-Bro LRF 
Fastighetsägarna Stockholm AB 
Hyresgästföreningen region Stockholm 
Upplands-Bro Villaägarförening 
Kungsängens Villaägareförening 
Stockholms-Näs Hembygdsförening 
Bro-Lossa Hembygdsförening 
Håtuna Håbo-Tibble Hembygdsförening 
Kulturbojen 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
Folkkyrkan i Upplands-Bro 
Församlingen Arken 
Förs. Kristna Gemenskapen Bro 
Jehovas Vittnen UB 
Kungsängens Baptistförsamling 
Svenska kyrkan Bro 
Svenska kyrkan Kungsängen 
Bro IK 
Kungsängens IF 
Upplands-Bro Ryttarförening 
Sofielunds Golfklubb 
Bro Hof Slott Golf Club 
Bro-Bålsta Golfklubb 
Kungsängens Golf Club 
Kungsängens Kanotklubb 
Kungsängens Båtsällskap 
Mälarstrandens Båtklubb 
Båtsällskapet Arken 
Bro Båtklubb 
Ängsholmens Båtsällskap 
Bro Sportfiskeklubb 
SPF Vikingarna 
PRO Kungsängen 
PRO Bro 
Kalevan Senorit 
HSO Järfälla/Upplands-Bro 
S.I.B - Systerskap i Bro
Företagarna i Upplands-Bro
Svensk Handel Region Stockholm
Stockholms Handelskammare
Svenskt Näringsliv Region Stockholm
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3 (3) 
REMISSLISTA 

Upplands-Bro kommun Telefon 08-58169000  Bankgiro 5420-3674 
Furuhällsplan 1 Fax 08-58169240 Org. nr 01-212000-0100 
196 81 Kungsängen kommunstyrelsen@upplands-bro.se www.upplands-bro.se 

Saltsjön - Mälarens Båtförbund 

Därutöver skickas brev eller e-post med information om granskningen till större 
markägare i kommunen som kan komma att påverkas av planförslaget. 
Ett vykort med information om granskningen skickas också till boende och verksamma 
i Bro och Kungsängen.  
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MISSIV 1 (2)

Samhällsbyggnadskontoret

Datum Vår beteckning

7 juni 2021 KS 18/0015

Till berörda remissinstanser,
sakägare och andra intresserade

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro.

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

Handlingar:
- Missiv (denna handling).
- Remiss- och sändlista.
- Granskningsbeslut KS 2021-05-26 § 67.
- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (på hemsidan).
- Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – Fördjupad översiktsplan för Bro (på
hemsidan).
- Planeringsförutsättningar – Fördjupad översiktsplan för Bro (på hemsidan).
- Samrådsredogörelse (på hemsidan).

Granskning
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 26 maj 67 § sänds
planförslaget, FÖP Bro 2040, ut på granskning i enlighet med PBL SFS 2010:900.

FÖP Bro 2040 är en fördjupning av Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 2010.
FÖP:en anger riktlinjer och förutsättningar för den översiktliga planeringen för Bros
olika delar, med särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Planen omfattar områdena inom tätortsavgränsningen för Bro.

Vi bifogar inte handlingarna i brevet utan hänvisar till kommunens webbplats där allt
material finns tillgängligt: www.upplands-bro.se/tatort.

Granskningsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Konsekvensbeskrivningen utgör också en miljökonsekvensbeskrivning enligt
bestämmelserna i miljöbalken.

Synpunkterna som kom in under samrådet för planförslaget har sammanfattats och
kommenterats av kommunen i en samrådsredogörelse. Där redovisas också hur
förslaget har reviderats och fördjupats sedan samrådet.

Granskningstiden är 7 juni – 30 september 2021. Förslaget finns att se i Brohuset
samt i kommunhuset i Kungsängens centrum under granskningstiden. Materialet finns
också på kommunens webbplats på www.upplands-bro.se/tatort.

Vi vill veta vad du tycker ! Senast den 30 september 2021 kan du lämna dina
synpunkter på förslaget via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i
granskningshandlingarna 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”.

Öppet hus har vi på torget i Bro den 15 juni och 26 augusti 2021. Då svarar vi på
frågor om planförslaget. Mer information kommer att meddelas på
www.upplands-bro.se/tatort och som nyhet på kommunens webbplats.

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)  
2021-06-07   

 
 

 

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 kan komma att 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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PROTOKOLLSUTDRAG 8 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

§ 67 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP 
Bro 

 Dnr KS 18/0015 

Beslut 
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, 

med tillhörande underlag, skickas ut för granskning i enlighet med PBL 
SFS 2010:900.  

2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och 
bearbetningar innan förslaget skickas ut för granskning. 

3. Granskningsperioden förlängs till den 30 september. 

Sammanfattning 
Förslaget till de fördjupad översiktsplan för Bro är en del av kommunens 
strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar 
utveckling. Den fördjupade översiktsplanen har särskild fokus på de tre 
hållbarhetsaspekterna och på de övriga temana som är barnperspektiv, ett 
förändrat klimat samt trafikens brister och behov.   

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

Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument, 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en 
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 
Miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021. 

• Samrådsredogörelse för plansamråd den 6 maj 2021 

• Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för Bro 
den 31 januari 2018 § 2. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 9 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

• Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december 
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016 
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017. 

• Förstudie Kvista, Upplands-Bro kommun, 2021. 

• Förstudie utveckling av Bro centrum. Codesign i samarbete med 
Upplands-Bro kommun, 2019. Inklusive Handelsutredning Bro 
centrum, WSP, 2019 samt Analys av bostadsmarknaden i centrala Bro, 
WSP, 2019. 

• Bro kulturmiljöer, WSP, 2019. 

• Förstudie Öster om Kockbacka, Ekologigruppen i samarbete med 
Upplands-Bro kommun, 2019. 

• PM – Jordbruksmark i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2021. 

• PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

• PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

• PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

• PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2019 

• Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av 
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265. 

• Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens 
vision. 

• RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018. 

Förslag till beslut 
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, 

med tillhörande underlag, skickas ut för granskning i enlighet med PBL 
SFS 2010:900.  

2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och 
bearbetningar innan förslaget skickas ut för granskning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägget att 
granskningsperioden förlängs till den 30 september. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 10 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2021-05-26 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut med Fredrik Kjos (M) tillägg och att Kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med detta.  

Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lägga följande protokollsanteckning: 

"För långsiktig planering är det viktigt att beakta EU-gemensamma strategier 
för hållbar utveckling. Varje kommun i Sverige måste visa hur vi konkret ska 
uppnå hållbarhetsmålen. Vi föreslår att våra översiktsplaner reflekterar tänket i 
strategin "från jord till bord"; (the ”Farm to fork strategy to make food systems 
more sustainable”, och i strategin för ökad biologisk mångfald. Vi måste värna 
vår jordbruksmark och utvecklingen av sammanhängande gröna områden och 
utveckla vårt livsmedelssystem successivt genom cirkulär ekonomi så att 
kommunen kan stå sig stark inför framtiden.  

Miljöpartiet vill också gärna se ett landsbygdsutvecklingsprogram och en 
revidering av översiktsplanen för landsbygden med fokus på utveckling av de 
ariella näringarna istället för bebyggelse. Ytterligare en synpunkt är att vi inte 
tydligt ser hur planeringen i översiktsplanen tar hänsyn till kollektivtrafiken 
med växande befolkning. Det handlar både om trycket på kommunala vägnätet 
och på gång- och cykelvägar.” 

Beslutet skickas till: 

• Enligt remisslistan.  
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FÖP Bro 2040
– Fördjupad översiktsplan för Bro
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Bro sett från sydost.
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Upplands-Bro har gått från att vara en lands-
ortskommun i regionens periferi till en kraf-
tigt expansiv kommun med hög inflyttning. 
Kommunen ligger attraktivt vid Mälaren och 
tätorterna Bro och Kungsängen nås snabbt och 
lätt med pendeltåg via Mälarbanan eller bil via 
E18. 

Bro ska växa hållbart
Bro är med sina 10 532 (2020) invånare den näst 
största tätorten i kommunen. Fram till 2050 
kommer Bro att växa med 3 000-4 000 bostäder, 
och befolkningen kan komma att fördubblas 
under den perioden. Tillväxten är en utmaning, 
men den ger också en möjlighet att utveckla 
Bro på ett sätt som är till nytta och glädje för de 
boende och för hela kommunen. 

Vi vill att Bro ska växa på ett hållbart sätt.  
Upplands-Bro kommun ska erbjuda en bra 
barnomsorg och skola, god social- och äldre-
omsorg, ett stort utbud av arbetstillfällen, ett 
rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder, 
välkomnande boendemiljöer och områden 
för friluftsliv och rekreation. När befolkningen 
växer behöver utbudet och servicen också växa 
för att kunna möta behoven. Nu tar vi nästa 
steg i planeringen för ett ekonomiskt, socialt 
och  miljömässigt hållbart Bro. 

FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen 
i tätorten och förtydligar förutsättningarna 
och inriktningen på den fysiska planeringen 

Planens relation till ÖP 2010 
och FÖP 2016
En fördjupad översiktsplan är formellt 
sett en ändring av gällande översiktsplan.  
Upplands-Bros kommunövergripande över-
siktsplan heter  ÖP 2010. Kommunen har också 
en fördjupad översiktsplan för landsbygden 
som antogs i juni 2017, Landsbygdsplan FÖP 
2016. 

FÖP Bro är en geografisk fördjupning och ut-
gör alltså en ändring av ÖP 2010. 

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

På sidan 36 specificerar vi vilka ändringar av  
ÖP 2010 som FÖP Bro 2040 innebär.

i Bro på lång sikt. Planen visar kommunens 
mark- och vattenanvändning fram till 2040 
med utblick mot 2050. FÖP Bro ska underlätta 
för kommande processer som detaljplanering, 
bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. 
Den ska vara vägledande för exploatörer och 
andra som har ett intresse av att delta i kom-
munens utveckling. Planen ska också ge stöd 
för kommunens egna prioriteringar i arbetet 
för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och so-
cialt hållbart samhälle.

Uppdraget
Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 
en fördjupad översiktsplan för Bro. I uppdraget 
ingår att särskilt belysa social hållbarhet, barn-
perspektivet, ett förändrat klimat och trafikens 
brister och behov. Utöver dessa teman förhål-
ler sig planen också särskilt till FN:s globala 
hållbarhetsmål,  Agenda 2030. 

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

 

Varför en FÖP Bro?

4 Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.
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Hur gör vi det?
I Bro har vi fem utveckl ingsstrategier:
Centrala Bro ska utvecklas till en modern småstad

Vi u tvecklar Bro t ill e n m o d e r n sm åstad ge n o m at t fö r tä ta
ce n t r a lt o ch län gs En kö p in gsväge n m e d b eb ygge lse av
sm åstad skar ak tär . Vi kn y te r ih o p d e ce n tr a la d e lar n a av Br o
m e d sta t io n e n o ch Tr äd går d sstad e n sö d er o m jär n väge n
ge n o m at t u tve ck la st r å ke t fr ån Bro To r g m o t Kö p m an väge n
o ch sta t io n e n .

Bro torg ska vara en trygg och levande mötesplats
To r ge t ska var a tr yggt , vä lko m n an d e o ch t illgä n gligt fö r a lla ;
kvin n o r o ch m ä n , icko r o ch p o jkar , u n ga o ch gam la fr ån a lla
d e lar av Bro . Fö r tä tn in g o ch gesta ltn in g av to r ge t o ch ak t ive r in g
av y to r n a r u n t o m kr in g ska b id ra t ill e n levan d e o ch t r ivsam
m ö te sp la ts fö r a lla .

Broborna ska få närmare till Mälaren

Vi stär ke r ko p p lin ge n till M älar e n ge n o m at t fö r stä r ka gån g- o ch
cy ke lvägar , p eka u t b e sö ksm ål vid va t tn e t fö r u tve ck lin g, o ch

ge n o m at t bygga ih o p tä to r te n h e la väge n fr ån Te ge lh agen o ch
Rät tar b o d a till ce n t r a la Br o .

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

Bro sta t io n ska u tvecklas fö r a tt m ö ta b e h o ve n h o s e n växan d e
b e fo lkn in g. M e d ge sta ltn in g, e r fu n k t io n e r o ch ak tive r in g av
allm än n a p la tser ska sta t io n e n b li e n m ö te sp la ts fö r Bro b o r
n o r r o ch sö d e r o m jä r n väge n .

Naturen och kulturen ska få ta plats i Bro

Vi sä t te r vär d e p å n a tu re n so m n n s i o ch r u n t o m kr in g Bro . Vi
u p p m u n tr a r t ill b e b ygge lse so m h ar m o n ie r ar m e d ku ltu r lan d -
skap e t o ch b id r ar p o sit iv t t ill b åd e gr ö n o ch b lå in fr ast ru k tu r
o ch e ko syste m tjän ste r i ko m m u n e n .

!(

Bebyggelseutveckling

Strategisk koppling, ny väg

Utredningsförslag strategisk koppling, ny väg,
Strategisk koppling båt

Strategisk koppling gång- och cykel

Torg, service och handel

Målpunkt Mälaren

Friluftsområde

Ø Bro IP

Bro IP utveckling

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster

Strategiska blågröna stråk

Eko- sociodukt, förslag

Bro station

!( Kretsloppscentral

!( Ny tra kplats

Rekreation, natur- och kulturm iljö, areella näringar

Tätortsavgränsning

Rättarboda

Kvista

Tegelhagen

Högbytorp

E18

E18

Skällsta

Enköpingsvägen

örv lnkilen
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Särskilda teman i FÖP Bro

Så arbetar vi med hållbar
utveckling
U p p lan d s-Br o ko m m u n a r b e ta r m e d h å llb ar
sa m h ällsu tve ck lin g o ch h e lh e tssy n . So cia l,
e k o n o m isk o ch m iljö m ässig h å llb a r h e t
ge n o m sy r a r d e t d ag liga ar b e te t o ch
sa m h ällsb y gge t . Ko m m u n e n s v isio n – ”E t t
h å llb ar t U p p lan d s Br o – Ko m m u n e n so m ge r
p la ts” ä r e n sjä lvk lar u tgån gsp u n kt .

FÖ P Bro 20 40 in vo lve r ar d e fy r a h u vu d m å-
len o ch fe m av d e se x stö r sta u tm an in gar so m
id e n t i e r a ts i d e n r e gio n a la u tve ck lin gsp lan e n
fö r Sto ckh o lm , RU FS 20 50 . Vi m ö te r d em u t i-

fr ån Br o s sp e ci ka fö ru tsä t tn in gar .

De globala målen är våra
gemensamma
Vi u tgå r o ckså fr ån Age n d a 20 30 , FN :s glo b ala
m å l fö r e n h å llb ar u tve cklin g. I b esk r ivn in ge n
av vår a sär skild a te m an (se n e d an ) o ch d e k r i-
te r ie r fö r e t t so cia lt , eko n o m iskt o ch m iljö -
m ä ssigt h å llb ar t sam h älle so m var it u tgån gs-
p u n kte n fö r FÖ P-ar b e te t h ar vi h a d e glo b ala
m å le n so m in sp ir a t io n o ch fö r laga .

Fö r a t t sy n liggö r a n är e t t fö r slag e lle r e n
p lan e r in gsin r iktn in g an kn y te r sär sk ilt t ill
Age n d a 20 30 an vän d e r v i o ss av sy m -
b o le n fö r d e t m ål so m är r e le van t , o ch
fö r tyd ligar m e d e n ko m m e n ta r p å vilke t sä t t
d e h än ger ih o p .

O b se r ve r a a tt m ån ga fö r slag h ar an kn y tn in g
t ill m e r än e t t m ål. Sym b o le r n a ska ses so m
e xem p e l sn ar ar e än en fu llstän d ig r e d o visn in g.

Så hä r ka n det se ut n är en plan er ings-
in r iktn ing a nkn yter sä r skilt till målet
H å llba ra städer och sa mhä llen .

Så hä r ka n det se ut n är en plan er ings-
in r iktn ing a nkn yter sä r skilt till målet
Jä mstä lldhet .

Den hä r symbolen a nvänder vi för a tt
visa nä r et t stä lln ingsta gan de a nkn yter
sä r skilt till ba rnper spektivet .

Barnperspektiv
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 klimat-
mål som syftar till att skapa ett hållbart samhälle
som är anpassat till ett förändrat klimat och är fritt
från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både
människor, djur och natur.

Tra kens brister och behov
Vi utgår från den Regionala utvecklingsplanens mål
om att kollektivtra kens andel av de motoriserade
resorna ska öka och att skapa ett mer transport-
e ektivt samhälle.

Social hållbarhet
Vi utgår från att en socialt hållbar utveckling inne-
bär att samhällets resurser fördelas på sätt som
skapar möjlighet för er att förverkliga sina liv ge-
nom utbildning, arbete och boende med tillgång till
önskade kvaliteter. Det betyder också att den so-
ciala sammanhållningen och samhörigheten med
samhället stärks genom att er görs delaktiga i
samhällsutvecklingen. Och det innebär att männ-
iskors behov och trygghet säkerställs.1

1 De nitionen är lånad av Stockholms Stad (2015), Skillna-
dernas Stockholm – Kommissionen för ett socialt hållbart
Stockholm.
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43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040, e-post 1 av 2

Ändringar av tätorts-
avgränsningen
I Ö P 20 10 r e d o v isas tä to r tsavgr än s-
n in ge n fö r tä to r tsu tve cklin ge n av Bro . I
FÖ P 20 16 ju ste r a d e s d e n n ågo t . O ch n u ske r
d e ta ljp lan er in g fö r b o städ e r i två o m r åd e n
u tan fö r tä to r te n . D är fö r ju ste r ar v i tä to r tsav-
gr än sn in ge n i e n ligh e t m e d d e t ta .

Vi m in skar y tan fö r d e t i Ö P 20 10
u t p e k ad e u tve ck lin gso m r åd e t ”Kvista”. I stä l-
le t p r io r ite r as o m r åd e t fö r r e k r e a t io n o ch
jo r d b r u ksm ar k in o m lan d sb ygd en . Vi fö -
r e slår o ckså e n m in d r e u tvid gn in g av tä t -
o r te n vid Ko ckb acka tr a kp la ts sam t fö r
p ågåe n d e p lan u p p d r ag ”Klo ckar e n o ch
H är n e vi h age ”.

ty d ligar e sty r n in g av d e n fy siska p lan e r in ge n ,
o ch fo ku se r a p å d e fr ågo r so m är vik t iga a t t
sam r åd a m e d a lla in b lan d ad e . D et ska var a lä t t
a tt se vad ko m m u n e n vill.

D e fö r u tsä t tn in ga r so m ligge r t ill gru n d fö r
p lan fö r slage ts avvägn in gar o ch h ä n sy n s-
tagan d e n är sam lad e i e r a o lika d o ku m e n t
so m fö lje r m e d so m u n d e r lag:

1. Planeringsförutsät tningar
Be står av te m atiska kar tb ild e r öve r ko m -
m u n e n m e d gä llan d e r ik sin t r e sse n , n a tu r-
o ch ku ltu r vär d e n m e d m e r a . H är n n s
o ckså b e sk r ivn in gar av avvägn in gar o ch
h än sy n sam t tyd liggö ra n d e av skilln ad e r
m e llan Ö P 20 10 o ch FÖ P Br o 20 40 .

2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive
mil jökonskvensbeskrivning.

3. Förstudie för Bro centrum.

4. Förstudie för Bro stat ionsområde.

5. Förstudie för området ”Öster om Kockbacka”.

6. Förstudie för området Kvista.

7. Kulturmil jöinventering för Bro.

8. Tra knätsanalys för Bro.

9. PM för genomförd ekosystemt jänste-
kart läggning inklusive övergripande natur-
värdesinventering.

10.PM om stat ist ik och analyser för social hål lbar-
het .

11.PM om genomförda täthets- och nåbarhets-
analyser (ur barnperspekt iv bland annat).

12.PM om jordbruksmark i Upplands-Bro
kommun.

Allmänna och statliga
intressen
Plan fö r slaget so m h e lh e t b e står av t r e d e lar :
p lan d o ku m e n t , h å llb ar h e tsko n se kve n sb e skr iv-
n in g o ch p lan e r in gsfö r u tsä t tn in gar .

I p lan e r in gsfö r u tsä t tn in gar n a r e d o gö r ko m -
m u n e n fö r h u r FÖ P Br o fö r h å lle r sig t ill r ik sin -
tr e sse n m e d m e r a o ch r e su lta te t av avvägn in g-
ar n a visas i p lan d o ku m en te t .

Ko m m u n e n s öve r siktsp lan e r in g är sky ld ig e n ligt
lag a t t p å o lika sä t t ta h ä n syn till d e t a llm ä n n as b äs-
ta o ch sta tliga stä lln in gstagan d e n o m e xem p e l-
vis skyd d svär d a o m r åd e n . N är sta te n p e ka r u t
ge o gr a ska o m r åd e n so m är av n a t io n e ll b e ty -
d e lse fö r o lika sam h ällsin t r e sse n , ka llas d e ssa
fö r r ik sin t r e sse n .

Mellankommunala intressen
M e llan ko m m u n ala in t r esse n är fr ågo r d är vi
b e h ö ve r sam ar b e ta m e d an d r a ko m m u n e r
kr in g u tve cklin ge n . En sam m an stä lln in g av d e
m e llan ko m m u n a la in t r e sse n so m är ak tu e lla
fö r FÖ P Br o r e d o visa s i p la n e r in gsfö r u tsä t t -
n in gar n a p å sid an sju . I d e u tve cklin gsst r a te -
gie r o ch d e n m a rk- o ch va tte n an vän d n in g so m
FÖ P Br o fö r e slår h ar avvä gn in gar g jo r ts m e llan
d e ssa o lika in t r e sse n . D e t ta gä lle r till exe m p el
fy r sp å r sr e ser va t län gs M älar b an an , vär n an d e t
av d en r e gio n ala grö n k ilen o ch u tvecklin ge n av
H ö gb y to r p so m r åd e t .

Varför är FÖP Bro så kort?
M e d e t t ko r tfa tta t d o ku m e n t v ill v i b id r a t ill e n

Fö r slag FÖ P Bro . N y tt fö r slag jäm fö r t
m e d gä llan d e FÖ P
20 16 b e ige fä lt .
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Bro år 2040 – en modern småstad nära storstaden
Från kyrkan mitt i byn till ett 
pendlarsamhälle
Bro är kommunens näst största tätort efter 
Kungsängen. Pendeltåget löper genom orten 
och går i halvtimmestrafik mot Stockholm och 
Bålsta. Man tar sig lätt till Bro från Stockholm 
eller Bålsta via järnvägsstationen eller via E18 
med två trafikplatser. Landsbygden är samti-
digt väldigt närvarande både visuellt och mätt 
i avstånd. 

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 central-
bygd mellan Birka, Sigtuna och Uppsala.

Under 1900-talets första hälft växte Bro fram i 
makligt tempo. Tillskotten var småskaliga och 
inordnades i landskapet allt eftersom. Vid nit-
tonhundratalets mitt påbörjades en kraftigare 
tillväxt som kulminerade under sextio- och 
sjuttiotalet för att sedan avta. År 2001 öppna-
des den nya pendeltågsträckan Kungsängen – 
Bålsta med ny pendeltågstation i Bro. Det blev 
startskottet till en ny period av bebyggelseut-
veckling i Bro.

Bro idag – En blandning av 
småstad och förort
Bro är präglat av miljonprogramstidens plane-
ringsideal, med en tydlig uppdelning mellan 
arbetsområden, bostadsområden och centrum. 
Här finns 70-talets funktionalism, villasam-
hällets framväxt runt kommunikationsstråk 
och bilens givna plats i samhället längs större 
stråk. I Bro finns även ett tydligt lokalsamhälle.  
Bebyggelsen är genomgående låg och gles. Det 
finns gott om öppna ytor men saknas en kvalita-
tivt sammanhållande grönstruktur och tydliga, 
aktiva mötesplatser för invånare, verksamma 
och besökare. Bro idag har drag av både förort 
och småstad. 

Bro torg har en i grunden tilltalande gestalt-
ning med småstadskänsla. Samhället har också 
en stark närvaro genom skolor och förskolor, 
bibliotek och simhall med äventyrsdel. Det 
finns kvar flera vackra gamla byggnader med 
högt kulturmiljövärde i centrala lägen av Bro 
som bidrar till platsens identitet.

Bros styrka är kombinatinen av småstadens 
småskalighet, arkitektur och närhet till natur 
och landsbygd med ett gott pendlarläge till 
Stockholm. Här finns också tätortsnära skogs-
områden och idrottsplatser, Sätrabäcken och 
Brobäcken, närhet till naturområden, Mälaren 
och Lejondalssjön med rekreationsmöjligheter. 
Med andra ord har Bro många värden att både 
värna om och utveckla vidare.

Bro år 2040 har utvecklats till 
en modern småstad 
Syftet med FÖP Bro 2040 är att Bro ska bli en 
tryggare, roligare och mer attraktiv plats att 
bo på – en modern småstad nära storstaden. 
Vi ska dra nytta av det goda pendlingsläget till 
Stockholm, samtidigt som Bro ska fortsätta att 
utvecklas till en plats med egen karaktär och 
dragningskraft. Genom att utveckla Bro torg 
till en tryggare, trevligare och mer aktiv mötes-
plats, förtäta centralt och längs Enköpingsvägen 
med bebyggelse av småstadskaraktär och stär-
ka stråket mellan stationen och torget ska Bro 
2040 ha uppnått sin fulla potential.

Foto av: Valery Voennyy/Mostphotos och Katherine Hernandez/MostphotosBro station kring sekelskiftet. Foto av: Järnvägsmuseet
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Foto av: Jannebanan/Mostphotos och Susanna Evert

Gamla och nya Bro hänger 
ihop
Just nu pågår två stora utbyggnadsprojekt 
söder om järnvägen, Trädgårdsstaden och  
Tegelhagen, med utrymme för över 4 000 
bostäder. Det kommer att innebära att en helt 
ny del av Bro växer fram på andra sidan järn- 
vägen under de kommande tio till femton åren. 
Fram till 2050 kommer Bro att ha växt ytter-
ligare med fler mindre bostadsområden med 
småhus. De nya områdena måste hänga ihop 
med de gamla i en helhet, där boende från olika 
områden träffas och umgås på torget, i skolan, 
på badplatsen eller på biblioteket. I FÖP Bro 
2040 pekar vi därför ut nya kopplingar över 
järnvägen och ny bebyggelse i Kvista som 
binder ihop Tegelhagen och Rättarboda med 
Trädgårdsstaden. Vi föreslår också utveckling 

av Bro IP som en levande mötesplats med 
inriktning på rekreation för alla Bro-bor och 
 besökare, där människor i olika åldrar och med 
olika bakgrund kan mötas. Detta och många 
andra förslag i planen kommer att bidra till att 
öka sammanhållningen i hela kommunen och 
stärka Bro-andan som redan finns idag.

Tryggheten har ökat och  
avstånden krympt
I framtidens hållbara småstad Bro står hög 
tolerans, trygghet och människors lika värde i 
centrum. Människor känner tillit till samhällets 
 institutioner och har förtroende för varandra. 
I småstaden Bro har den socioekonomiska och 
fysiska segregationen minskat.
I Bro 2040 är det enkelt att röra sig mellan  
olika områden för både bilar, cyklar och fot-

gängare. Det går snabbt och lätt att ta sig 
ner till Mälaren för ett dopp. Det är nära till  
Stockholm men ännu närmare till  attrakti-
va mötesplatser och ett aktivt friluftsliv på 
hemmaplan. 

Bro växer åt flera håll, men 
vi värnar grönkilen och vår 
fantastiska natur
Söder om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen, 
som är av både regional och lokal betydelse.  
Öster om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig 
gräns mellan Bro och Kungsängen. Naturen är 
inte bara viktig för människors rekreation och 
välbefinnande, utan också avgörande för kli-
matets, den biologiska mångfaldens och djur-
livets skull. 

Om Bro ska växa på ett hållbart sätt bör det 
inte ske på bekostnad av grönkilen och de kva-
liteter som bidrar till att göra Upplands-Bro 
till en attraktiv kommun att bo och leva i. Ut-
över justeringen av tätortsgränsen för att in-
förliva redan pågående detaljplaner i tätorten, 
föreslår vi därför ingen ytterligare bebyggelse 
i grönkilen. Vi pekar också ut ett antal plat-
ser för tätortsnära parker, rekreation, odling 
och friluftsliv. Detta föreslår vi till exempel i  
Råbyskogen, Kvista och på mindre grönytor i 
centrala Bro. 
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Planeringsinriktningar

• Bibehål l Bros måt t l iga skala och ut-
veckla centrala Bro t il l en modern
småstad.

• Använd fysisk planering för at t
utveckla Bro t il l et t mer samman-
hål let , t ryggt och jäml ikt samhäl le
med småstadsprägel.

• Satsa på förtätning och utveckl ing
av be nt l igt bestånd.

• Prioritera områden för bostäder
som redan nns utpekade för be-
byggelseutveckl ing i översiktspla-
nen. Koppla t il l be nt l iga områden
och undvik ”satel l iter”.

• Höj kval iteten på grönområden och
o ent liga rum i samband med at t vi
förtätar med bostäder och arbets-
platser.

• Eftersträva en varsam blandning av
ol ika hustyper och upplåtelse-
former.

• Bygg på naturens och landskapets
vil lkor.

• Använd fysisk planering för at t
stärka folkhälsan.

• Reservera ytor för dagvat ten, över-
svämningar och skyfal l .

• Skapa dagvattenlösningar med re-
kreat iva kval itéer.

• Värna och utveckla ekosystem-
t jänster i tätorten, som tätortsnära
skogar, grönska och vat ten.

• Reservera yta för en ny krets-
loppscentral .

Utmaningar:

• D e t ä r vik t igt a tt gö r a sake r i ”r ä t t” o r d n in g
fö r a t t u tn y t t ja in fr astr u k tu r e n p å e t t e ko -
n o m isk t h å llb ar t sä t t o ch u n d v ika n y b y gg-
d a o m r åd e n u tan fu n ge r an d e ko lle kt iv -
t r a k o ch se r vice .

• Ko m m u n e n b e h ö ver an p assa tak te n m e d
v ilke n n ya b o städ e r ko m m er u t p å m ar k -
n ad e n . D e t h ö ga e xp lo a te r in gst r y cket i
U p p lan d s- Br o o ch gr an n ko m m u n e r n a r is-
ke r ar an n a r s a tt le d a t ill o så ld a e lle r o u th y r d a
b o städ e r .

• M ar k in o m tä to r te n är e n b e gr än sad r e su r s.
Be h o vet av n y a b o städ e r , se rv ice o ch in fr a-
st r u k tu r ko n ku r r e r ar d är fö r m e d b e h o ve t
av tä to r tsn ära n a tu r , so m är så vik t ig fö r
b lan d an n at t r ivse l, fo lkh älsa o ch a t tr ak t ivi-
te t .

• Klim atfö rä n d r in gar n a stä lle r n ya o ch h ö gr e
k r av p å o ss, b åd e n är d e t gä lle r b e n t lig o ch
t illko m m an d e b e b y gge lse . Vi m åste b y gga
e n e r gisn å lt o ch p å e t t sä t t so m k la r a r m e r
e x tr e m a väd e r o ch b id r ar till e n m iljö m äs-
sigt h å llb ar livsst il.

Högt exploateringstryck
kräver en långsiktig strategi
D a gen s h ö ga e xp lo a te r in gstr y ck ö kar b e h o -
ve t av lån gsikt iga st r a te gie r fö r h u r u tb y gg-
n ad en ska ske p å e t t so c ia lt, e ko n o m isk t o ch
m iljö m ässigt h å llb ar t sä t t. U n d e r 20 17 o ch
20 18 an to gs två sto r a d e ta ljp lan er so m ligge r
in o m Br o tä to r t : T r äd går d sstad e n e tap p 1 o ch
T e ge lh age n . T illsa m m an s in n e h ålle r p lan e rn a
m e r än 4 0 0 0 b o städ e r i b åd e er b o stad sh u s
o ch sm åh u s, o ch u tb yggn ad e n av d e ssa ko m -
m e r a t t fö r än d r a Br o i gr u n d en .

I av sn itte t o m b eb ygge lseu tvecklin g b e sk r ive r
vi m e d h jä lp av e t t an ta l p lan e r in gsin r ik tn in gar
h u r vi ska b y gga fö r a t t Br o ska ku n n a u tve ck -
las t ill e n m o d e r n sm åstad .

Foto av: Hans Christiansson/Mostphotos

Bebyggelseutveckl ing
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Vad menar vi när vi säger
”småstad” ?
I FÖP Bro 2040 skriver vi mycket om att
bygga småstad. Småstadsmässighet…
småstadsgata… småstadskänsla... Men vad
betyder det egentligen?

När vi talar om ”småstadsmässighet” i
FÖP Bro menar vi ett stadsrum som är
a k t iv t u n de r dygn et s es t a t im m a r. Pa rke r,
to rg o ch o e ntl i ga byg gnade r ä r e n
sammanbindande del av gatunätet och
bidrar till en blandning av funktioner och
ett varierat socialt liv. Husens entréer vetter
d ire k t m ot gat a n . D et nns e n m ä nskl i g
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
o ch det nns e r a s ät t at t rö r a si g m e ll a n
olika målpunkter. Det är nära till service,
kultu r, natu r, vat te n, kolle k t iv t r a k , ha n de l
och bostäder.

Foto av: Gamma-Man/Mostphotos

Så här ska vi göra
Bibehåll Bros måttliga skala och
utveckla centrala Bro till en modern
småstad

U tve ck lin ge n av ce n t r a la Br o är v ik tig in te
b ar a fö r d e b o e n d e i o m r åd e t u tan fö r h e la
Br o o ch fö r h e la ko m m u n e n . D e t ä r i ce n t r a la
Br o vi skap ar d e n sm åstad skär n a so m ge r Br o
sin kar ak tär av e n m o d e r n sm åstad . M e d sin
ge n o m gåe n d e låga b eb ygge lse , sm åskaligh e t
o ch le k fu lla ge sta ltn in g av cen t r u m h ar Br o
p o te n t ia l a t t u tve ck la o ch fö rä d la sit t u t t r yck
so m sm åstad . D e t ska v i gö r a ge n o m at t fö r -
tä ta r u n t ce n t r u m o ch län gs E n kö p in gsväge n
m e d b o städ e r av sm åsta d skar ak tär . T illsam -
m an s m e d e n m e d vete n ge sta ltn in g av ga tu -
r u m m e t ko m m e r d e t ta stä rka cen t r a la Br o s
id e n t ite t so m sm åstad .

Använd fysisk planering för att
utveckla Bro till ett mer samman-
hållet, tryggt och jämlikt samhälle
med småstadsprägel

Br o id ag kar ak tär ise r as av sy n liga (fy siska)
o ch o sy n liga (so cio e ko n o m iska) b ar r iä -
r e r . H är n n s b åd e so cio e ko n o m iska o ch
so cia la u tm a n in gar sa m t u tm an in gar i d e n
fy siska m iljö n . Be b y gge lse n ä r u tsp r id d ö ve r
e n r e la t iv t sto r y ta o ch avstån d e n kan ib lan d
u p p le va s so m stö r r e än d e e gen t ligen är . Fö r
d e n fo r tsa t ta u tb y ggn ad en b ö r fo ku s var a
a t t m in ska b ar r iä r e r m e llan o m r åd e n o ch

m än n isko r , b åd e fy siska o ch m e n ta la . D e t kan
vi gö r a ge n o m at t skap a o ch u tve ck la m ö te s-
p la tse r d är m än n isko r fr ån o lika o m rå d e n kan
m ö tas, so m to r g, p ar ke r o ch sko lo r m e d u p p -
tagso m rå d e n so m b lan d ar b ar n fr å n o lika o m -
r åd e n . Vi vill o ckså fö r tä ta m e d b o städ e r p å u t -
va ld a p la tse r fö r a t t b in d a ih o p tä to r ten , skap a
m er liv o ch r ö re lse o ch stö r r e u n d e r lag fö r
se r vice o ch ko llek t ivt r a k .

Satsa på förtätning och utveckling
av b e ntl igt b ost adsb est ånd .

M e d d e sto r a u tb y ggn ad sp r o jek t so m p ågår i
ko m m u n e n är d e t lä t t a t t g lö m m a d e m in d re
p r o je k te n so m kan gö r a d e n stö r sta skilln ad en .
Vi ska fö r tä ta p å u tva ld a p la tse r i Br o fö r a t t få
b e b y gge lse n a t t h än ga ih o p b ä t t r e , b r y ta u p p
se gr egat io n e n m e llan o lika o m r åd e n o ch fy lla
to m ru m m e d n y t t o ch le van d e in n e h åll. Att
fö r tä ta ä r o ckså e tt m er h å llb ar t o ch k lim at-
vän ligt sä tt a t t b y gga , e e r so m vi kan an vän d a
o ss av b e n tlig in fr astr u k tu r o ch in te ta o b e -
b y ggd n a tu r m ar k i an sp r åk . Vi ska o ckså u t -
ve ckla vår t b e n tliga b o stad sb e stån d p å e tt sä tt
so m h ö je r kvalite te n o ch stä r ke r u p p le ve lsen
av e n vä l o m h än d e r tage n o e n tlig m iljö .

Prioritera områden för bostäder som
re dan nns utp ekade för b ebyg-
gelseutveckling i översiktsplanen.
Koppl a till b e ntl iga områden och
undvik ”satelliter”.

D e n b e b y ggelse so m p ekas u t i FÖ P Br o 20 40
ge r go d p lan b e r e d skap fö r b o stä d e r o ch ve r k -
sam h e te r fö r m ån ga år fr am ö ve r . N u k rävs
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uthållighet för att skapa den moderna små-
stad som Bro har alla möjligheter att bli.   
Kommunens resurser behöver samlas ihop 
och koncentreras för att uppnå bästa möjliga 
resultat. Vi fokuserar på det vi har beslutat i 
ÖP 2010 och FÖP Bro och pekar inte ut ytter-
ligare stora planområden som inte kopplar till 
övrig bebyggelse.

Höj kvaliteten på grönområden och 
offentliga rum i samband med att vi 
förtätar med bostäder och arbets-
platser

Bro har många tätortsnära grönytor av olika ka-
raktär, allt från skogsområden och gröna pro-
menadvägar till gräsmattor och planteringar. 
Ytorna används i olika hög grad för rekreation 
och lek, och en del av dem kommer att tas i an-
språk när Bro förtätas. De förtätningar som görs 
ska innebära något positivt för Broborna, och  
kommunen ska ta tillfället i akt vid förtät-
ningsprojekt att höja kvaliteten på närliggande 
grönytor. Vid förtätning är det också viktigt att 
skapa vackra och inkluderande offentliga rum, 
och goda boendemiljöer med avseende på till 
exempel buller och luftkvalitet.

Eftersträva en varsam blandning av 
olika hustyper och upplåtelseformer

I småstaden Bro finns det plats för 
människor med olika bakgrund och  
behov. Det behövs en blandning av typer av 
bostäder och byggnader, för att passa för olika 
skeden i livet och för att ge en variation åt stads-
bilden. Blandningen ska dock göras varsamt, 

med hänsyn till boendemiljön och till att vis-
sa enhetliga bostadsområden har högt kultur- 
historiskt värde. Det är viktigast att det finns en  
variation av hustyper och upplåtelse- 
former i Bro som helhet, snarare än i alla om-
råden och överallt. 

Bygg på naturens och landskapets 
villkor

När Bro växer och förtätas vill vi göra det 
på ett sätt som harmonierar med land- 
skapet och tar hänsyn till de särskilda  
förutsättningarna på platsen. På det sättet 
kan vi spara och förstärka natur- och land-
skapsvärden vid nya exploateringar, och 
låta dem berika nya områden och bidra 
till goda boendemiljöer. Vi vill också höja  
attraktiviteten i Bro genom att öka tillgänglig-
heten till våra främsta värden som är Mälaren, 
sjöarna och naturområdena.

Med den här planeringsinriktningen 
bidrar vi till att skydda världens  
natur- och kulturarv.  

Vi ska utveckla våra tätortsnära idrotts- 
och rekreationsområden, som Råby- 
skogen, Bro IP och Hällkana. Vi ska  
skydda utsatta grupper vid värmeböljor 
genom att bevara och lägga till grönska och 
skugga vid skolor, äldreboenden och tor-
get. Att planera för ökad trygghet är ock-
så centralt för folkhälsan. Vi ska stärka 
tryggheten i centrala Bro för att öka  
möjligheten för alla att röra sig utomhus såväl 
dag- som kvällstid. 

Reservera ytor för dagvatten, över-
svämningar och skyfall

Att bygga mycket nytt innebär fler hård-
gjorda ytor och mindre växtlighet. Med 
ökad risk för översvämningar och sky-
fall till följd av klimatförändringar gör 
det hanteringen av dagvatten till en av de  
stora utmaningarna för alla kommuner. 
Vår planering ska vara långsiktig och håll-
bar, och därför pekar vi ut ytor för dag-
vattenhantering, översvämningar och 
skyfall. Att spara de ytorna kommer att 
skydda invånarna mot problem i fram- 
tiden, och göra det möjligt för  
kommunen att växa på ett hållbart sätt. 
Dagvattenhanteringen bidrar även till att 
uppfylla miljökvalitetsnormer för vatten 
(MKN).  Kommunens arbete med dag- 
vattenplan, dagvattenpolicy, vattenplan samt 
åtgärdsprogram för Broviken ska vara vägle-
dande i kommande planering och exploate-
ring.

Att avsätta ytor för översvämningar 
och skyfall bidrar till att mildra de 
negativa effekterna av natur- 
katastrofer.  

Använd fysisk planering för att  
stärka folkhälsan 

Vi vet att det finns skillnader i hälsa  
mellan olika grupper i befolkningen. Skillna-
derna syns mellan olika kommuner, mellan 
olika områden inom kommunen, och fram-
för allt mellan kvinnor och män. Den fysiska 
planeringen har en viktig roll i att främja folk- 
hälsan. 
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Skapa dagvattenlösningar med
rekreativa kvalitéer.

Yto r fö r d agvat te n b e h ö ve r in te va ra t r å kiga .
T vär to m kan d e m e d r ä t t u t fo rm n in g b li p la t -
se r fö r v ila o ch r e k re a t io n . Vat te n av o lika slag
ska b li e t t e ste tiskt o ch n a tu r ligt in slag i stad s-
b ild e n i Br o - d e t kan h an d la o m d am m ar ,
d ike n e lle r an d r a fo r m e r d är h an te r in ge n av
d agvat te n in te b ar a b id r ar m e d fu n k t io n u tan
o ckså är vackr a p la tse r d är m an gär n a stan -
n ar t ill o ch vila r b licke n e n stu n d . D agvat te n -
lö sn in ga r kan äve n u tgö r a livsm iljö e r fö r
in se k te r , väx te r o ch d ju r liv o ch p å så sä t t b id r a
t ill d e n e ko lo giska h å llb ar h e ten .

Värna och utveckla ekosystem-
tjänster i tätorten, som tätortsnära
skogar, grönska och vatten.

T äto r te r n as gr ö n o m r åd e n ko n ku r r e r ar m e d
b e h o vet av b o städ e r o ch vägar . M e n n a tu r e n
i o ch n är a tä to r te r ä r v ikt ig äve n fö r m ä n n -
iskan . M e d h jä lp av FÖ P Br o vill v i skap a e tt
sam m an h än gan d e b lågr ö n t n ä t so m är lä tt a t t
r ö r a sig ge n o m . Vi ska fo r tsä t ta u tve ck la vår a
gr ö n a stad sr u m , p ar ker o ch n a tu r o m r åd e n så
d e kan fu n ge ra so m in vån ar n as u to m h u svar -
d agsr u m o ch an vän d as år e t r u n t . P lan fö r slage t
fö lje r d e r ik t lin je r o ch st r a te gie r so m ko m m u -
n e n s G r ö n p lan r e d an tagit fr am . F le r a å tgär d s-
fö r slag h ar , e lle r h å lle r p å a t t , fö r ve r kligas.

I Br o ska o ckså va t tn e t få ta p la ts. Ko p p lin gen
t ill M älar en o ch Le jo n d alssjö n ska stä r kas,
m ålp u n k ter vid va ttn e t ska u tve cklas, o ch
Br o b äcke n o ch Sät r ab äcke n ska vä rn as o ch u t -
ve cklas so m d e tä to r tsn är a u p p leve lse värd en
d e är .

Reservera yta för en ny
kretsloppscentral.

Vid Ko ckb acka t r a kp la ts fö r e slås e t t n y t t sam la t
ce n t ru m fö r ko m m u n e n s k re tslo p p sve rksam -
h et o ch t illh ö r an d e fu n k t io n e r . Fö r d ju p ad e
stu d ie r av y td isp o sit io n b e h ö vs fö r a tt b e d ö m a
m ö jligh e ter n a b ä t t r e . D et b eh ö ve r o ckså t ill-
ko m m a n ya vägko p p lin gar , d e ls e n an slu t -
n in g i sö d e r ifr ån Ko ckb ackaväge n , d e ls e n n y
ko p p lin g vä ste r u t m o t F in n sta . D e t n n s in get
p o lit isk t b e slu t o m a tt slå ih o p d age n s två
k re tslo p p ce n tr a ler till e n . Sär sk ild d ia lo g ska
ge n o m fö r as i fr ågan .

Var och hur vil l vi bygga
nya bostäder?
FÖ P Bro fö r e slår n y b e b ygge lse so m var ke n

n n s m e d i Ö P 20 10 e lle r in går i n ågo t p ågå-

e n d e d e ta ljp lan e ar b e te . I fö r sla ge t sk ilje r vi p å

n ågr a o lika typ e r av b e b y gge lse :

Hus i småstad.
Blandad bebyggelse med stadsvillor och

erbostadshus upp till cirka fyra våningar.
Trygga och tillgängliga o entliga rum i form
av gator, torg, parker och vattenrum som ut-
gör ett sammanhängande nätverk. Lokaler
i bottenvåningar på strategiska ställen och
entréer som vetter mot gatan. Lekplatsen
är en självklar del i det o entliga rummet.
Kulturmiljövärden tas tillvara vid till exempel
villaomvandlingar.

Småhus i park.
En kombination av park, dagvattenhante-
ring, ny vägkoppling och ny bebyggelse.
Stadsradhus med entrésida som möter ett
o entligt gaturum och blågrönt stråk med
möjligheter för rekreation, dagvattenhante-
ring, skydd mot vind och hetta och stads-
odling. De blågröna stråken förbinder och
ger förutsättningar för biologisk mångfald.

Tätortsavgränsning

Kopplingar för bil, ny väg

Kopplingar för gång- och
cykel

Ytor att utreda för
kretsloppscentral med mera

Strategiska blågröna stråk
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Diagram ny bebyggelse:

Inspirationsbilder bebyggelsetyperna - ”hus i småstad”, ”småhus i park”, ”småhus i natur” och ”hus i jordbrukslandskap”.
Bildkällor: Okänd, arkitekterna Brunnberg och Forshed samt Mostphotos.

En kö p in gsväge n , N o r r gr in d svä ge n ,
Kö p m an väge n sam t i d e lar av G a m la Br o , t ill
e xe m p e l r u n t sta t io n so m r åd e t .

2 . N o r d vä st o m Br o h u se t .

”Sm åh u s i p ar k”.

3 . R å b yvä ge n .

”Sm åh u s i p ar k”. Be bygge lse n ska sam sp e la
m e d d agvat te n åtgärd e r p å p la tsen .

4 . M e lla n L e jo n d a lsvä ge n o c h
Sto r a sa n d h a ge n .

”Sm åh u s i p ar k”.

5. M e lla n Ko c k b a ck a r o n d e lle n o c h
Sa n d b o d avä ge n .

”H u s i jo r d b r u kslan d ska p ”,

6 . Ö ste r o m Ko c k b a c k a .

”Sm åh u s i n a tu r ”. Fö r o m r åd e t ö ste r o m
Ko ckb acka n n s e n fö r stu d ie fr am tage n so m
p r e cise r ar fö r slage t t ill n y b e bygge lse .

Småhus i natur
Sammanhängande bebyggelse med mark-
bostäder. Bostäderna hålls ihop för att
kunna skapa större sammanhängande ge-
mensamma grönområden. Byggnaderna
ska anpassas till landskapet och undvika
plansprängning och onaturlig schaktning.
Det är nära till naturen.

Hus i jordbrukslandskap
Ett kluster av bostadsbebyggelse med
markbostäder likt äldre gårdsbildningar.
Materialval på fasad, tak och utformning av
detaljer görs så att det liknar be ntlig äldre
bebyggelse och passar in i kultur- och natur-
miljön på platsen. Upplevelsevärden och
utblickar som hänger samman med land-
skapets avläsbarhet ska inte byggas bort.

7. Kv ista

”Sm åh u s i n a tu r ” o ch ”sm åh u s i p ar k” d är o m -
r åd et an slu te r till b e bygge lse n i Te ge lh a ge n
o ch Ju r sta . En fö r stu d ie m e d p r ec ise r a t fö r slag
ä r fr am tage n fö r o m r åd e t .
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DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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DDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Bebyggelseutveckling

Grönom råden rekreat ion och ekosystemtjänster

Strateg iska b lågröna stråk

Torg, service och handel

DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD

Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark

Tätortsavgränsning

1
1 17

2

4

5

6

3

1. B r o to r g, E n kö p in gsvä ge n o c h ce n t r a la B r o
n ä r a sta t io n e n .

Vi fö r tä tar m e d ”h u s i sm åstad ” län gs
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Infrast ruktur
Planeringsinriktningar

• Minska barriäre ekten av järnvägen
och bind ihop gamla och nya delar
av Bro med varandra genom er
över- eller undergångar.

• Utveckla Enköpingsvägen och
Köpmanvägen t il l huvudstråk och
småstadsgator som knyter ihop Bro
och på så sät t stärker sammanhål l-
ningen och småstadskänslan.

• Gestaltning och ut formning av
gator och gångstråk ska bidra t il l
en t rygg, t rivsam och levande små-
stadsmil jö.

• Bygg ut och knyt ihop cykelnätet i
Bro för at t göra det enklare,
t ryggare och t revligare at t gå och
cykla.

• Stärk cykelstråket mellan Bro och
verksamhetsområdet i Brunna för
at t knyta tätorterna tätare ihop.

• Öka robustheten i vägnätet genom
att undersöka förutsät tningarna för
en ny vägsträckning f rån Håtunavä-
gen t il l Kockbackavägen.

• Gör plats för utökad cykelparke-
ring på torget , vid stat ionen och i
anslutning t il l de busshållplatser
där det nns et t behov.

• Skapa förutsät tningar för en ut-
byggd laddinfrast ruktur för en
utökad elekt risk fordons ot ta och
planera för er kl imatvänl iga driv-
medel.

• Utveckla entréerna t il l Bro för gång,
cykel och bil .

m e llan o lika o m r åd e n . D e ssa b ar r iä r e r
b e h ö ve r ö ve r b r y ggas p å o lika sä t t fö r a tt
skap a e tt m e r sam m an h ålle t Br o .

• D e t sakn a s id ag tvär ko p p lin gar m e llan b o -
stad so m r åd e n n o r r o m En kö p in gsväge n .
Lo kal fo r d o n str a k är d är fö r h än visa d till
En kö p in gsväge n , u tan m e r e e k tiva
a lte r n a tiv .

• D e t n n s ty d liga lu cko r d är gån g- o ch
cy ke lvägn äte t in te h ä n ge r ih o p , vilke t
b e gr än sar fr am ko m ligh e te n o ch sam m an -
h ålln in ge n m e llan o m r åd e n .

Så här ska vi göra
Minska barriäre ek ten av järnvägen
och bind ihop gamla och nya delar
av B ro me d varandra genom er
över- eller undergångar.

Sö d e r o m jä rn vägen växer d e t n y a o m r åd e t
T r äd går d sstad e n fr am . M e n t r o ts a t t d e t gam la
o ch n ya Bro d e las av jä r n väge n ska Br o var a e n
sam m an h ålle n m o d e r n sm åstad . D e t ko m m e r
att n n a s sko lo r , m ö te sp la tse r o ch o e n t lig
ser v ice p å b åd a sid o r av jä r n väge n so m ve m
so m h e lst ska ku n n a n å . D u ska ku n n a b o p å
sö d r a sid an o ch gå i sko la p å n o r r a sid an , e lle r
vice ve r sa . Fö r a t t Br o ska va ra e n sam m an -
h ålle n tä to r t u tan fö r sto r a k ly o r b eh ö ve r v i

Bro - ett samhälle som
håller ihop
Vi v ill a tt Bro ska var a e n sm åstad so m h än ge r
ih o p in b ö r d e s, d ä r m än n isko r lä tt r ö r sig m e lla n
o lika o m r åd e n . Jär n väge n o ch En kö p in gsvägen
u tgö r id ag b ar r iä r e r m e llan o lika d e lar av Br o .
N ä r Br o växer sö d er u t p å an d r a sid an jä r n -
väge n o ch n e r m o t M älar e n b lir d e t vik t igar e än
n ågo n sin a tt ö ve r b r y gga kly o rn a o ch b in d a
ih o p d e o lika d e la rn a m e d var an d r a .

Utmaningar:

• Båd e jä r n väge n o ch e r a b ilvägar u tgö r
b ar r iä r e r i sam h älle t . D e t ta m in skar
r ö r ligh e te n o ch kän slan av sam h ö r igh e t
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!(

Inf rast ruktur Bro ¯
,

Entréer till tätorten

Strategisk koppling, ny väg

Utredningsförslag strategisk koppling, ny väg

Strategisk koppling båt

Strategisk koppling gång och cykel

Eko- sociodukt, förslag

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster

Strategiska blågröna stråk

!( Ny tra kplats

!( Ny kretsloppscentral

Bro station

Torg, service och handel

Målpunkt Mälaren

Friluftsområde

Ø Bro IP

Bro IP utveckling

Grön koppling

Regionalt svagt samband

Tätortsavgränsning

Rekreation, natur- och kulturmiljö, areella näringar Tegelhagen

Skällsta

Kvista

Högbytorp

Rättarboda

E18

E18

Enköpin
gsv

ägen

örv lnkilen

Tra kplats Bro

Tra kplats
Kockbacka
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Småstadsgator och t ung
t ra k - hur går det ihop?
Ett centralt förslag i målsättningen att ut-
veckla Bro till en modern småstad, är att
omvandla Enköpingsvägen till en stadsgata.
Det kommer att förändra karaktären på En-
köpingsvägen på ett sätt som kan påverka
framkomligheten. Gaturummet kommer att
förändras med nya entréer, uteserveringar
och annan aktivitet på trottoarerna. En lägre
hastighet på Enköpingsvägen än dagens 50
km/ h i centrala delar är önskvärd. Kommu-
nen har anhållit hos Länsstyrelsen om att ta
bort Enköpingsvägen genom centrala Bro
som sekundärled för farligt gods, då bättre
och säkrare alternativ för farligt gods-tra k
nns via Kockbackavägen och E18.

För att ändå möjliggöra för lokala transpor-
ter och annan tung tra k att ta sig fram när
och om de behöver, är det viktigt att se till
både utformning och standard. Gatan kan
utformas på ett sätt som har vistelsekvali-
teter, samtidigt som det nns plats för både
tra k och parkering. Hinder för lantbruksfor-
don ska undvikas.

Kommunens ställningstagande är att det
fortfarande ska vara möjligt för tung tra k
att färdas på Enköpingsvägen. Men has-
tigheten kan komma att sänkas och andra
anpassningar göras för att utforma en trygg
och trivsam gatumiljö på de gåendes villkor.

Inspirationsbild småstadskänsla från Holland

stär ka sam b an d e n o ch u p p m u n tr a t ill r ö r e lse
m e llan n o r r a o ch sö d r a Br o . D är fö r p e kar vi
u t t r e n ya ö ve r - e lle r u n d e r gån gar ö ve r jä rn -
vägen . E n i an slu tn in g till sta tio n so m r åd e t ,
e n i a n slu tn in g t ill d e n väst liga e n tr é n o ch
e n i an slu tn in g till d e n p lan e r ad e sko lan vid
Ko ckb acka gär d e .

Utveckla Enköpingsvägen och
Köpmanvägen till huvudstråk och
småstadsgator som knyter ihop Bro
och på så sätt stärker samman-
hållningen och småstadskänslan.
Fö r E n kö p in gsväge n b ö r d e t ta ske m e d h jä lp
av fö r tä tn in g m e d b e b y gge lse av sm åstad styp
o ch m e d ve te n ge sta ltn in g av ga tu r u m m e t . Fö r
Kö p m an väge n h an d lar d e t o m a t t skap a e t t
ty d ligar e str åk m e d h jä lp av ge sta ltn in g o ch ,
o m d e t n n s fö r u tsä t tn in gar i fo r m av t illgän g-

liga y to r , skap a m ålp u n kte r o ch akt iv ite te r
lä n gs väge n . O m d e t t illko m m e r n y b e b y gge l-
se län gs Kö p m an väge n är d e t v ik tigt a t t äve n
d e n n a får e n ge sta ltn in g so m fö r tan kar n a t ill
sm åstad . Fö r tä tn in g län gs h u vu d str åke n ska
in te b e gr än sa fr am ko m ligh e t fö r t ill exe m p e l
b u sst r a k .

Fö r a t t b y gga v id ar e p å d e tta u t t r yck b ö r även
d e la r av G in n lö gs väg o ch Rö sar in gsväge n fö r -
än d r as fr ån lan d sväg t ill m e r av e t t ga tu r u m i
takt m e d a t t sam h älle t växe r vid ar e n e d m o t
M älar e n .

Må lpunkter och a ktivitet er för ba rn
län gs str åk dä r mån ga männ iskor rör
sig bidra r t ill igen kä nn ing och a tt
vä gen in te kä nns så lå ng. Det signa-
lera r också a tt ga ta n och dess omgiv-
n inga r ä r till för bar nen , in te ba ra för
de vuxna .

Gestaltning och utformning av gator
och gångstråk ska bidra till en trygg,
trivsam och och levande småstads-
miljö.

U tfo r m n in g o ch ge sta ltn in g av ga to r o ch
gån gstr åk är lika v ikt igt so m fu n k t io n fö r a tt
skap a e n h å llb ar sm åstad sm iljö . Vi ska an p assa
skalan e e r d e gåe n d e o ch skap a m å lp u n k te r
län gs väge n fö r a t t m ö jliggö r a liv o ch var ia t io n
i stad sr u m m et . Par ke r , to r g o ch an d r a m ö te s-
p la tser ska var a en n a tu r lig o ch sam m an b in -

18 Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040, e-post 1 av 2

i stället för att ta bilen, för att bromsa klimat-
förändringarna, stärka folkhälsan och uppnå 
en mer hållbar utveckling. Vi vill bidra till det 
genom att stärka gång- och cykelnätet i Bro på 
de ställen där det brister idag. Vi pekar ut ett 
antal nya eller kompletterande stråk för gång 
och cykel, till exempel kompletteringar längs 
med Enköpingsvägen genom hela Bro, ett nytt 
stråk genom Skällsta mellan Håtunavägen och 
Råbyvägen, och en komplettering av cykelväg 
fram till handelsområdet (Willys) i Skällsta. 
Gestaltningen av gång- och cykelvägar och 
miljön runt omkring dem måste också bidra 
till trygghet för dem som rör sig där, både på 
dag- och på kvällstid. 

För den planerade utbyggnaden av gång- och 
cykelnätet på detaljerad nivå, se kommunens 
gång- och cykelplan (2021). Kommunens  
cykelstrategi (2020) beskriver kommunens  
strategi för ökad och säker cykling i  
Upplands-Bro kommun.

lan Bro och Kungsängen parallellt med  
Enköpingsvägen. Men det saknas en tydlig 
koppling mellan Bro och målpunkterna i 
Brunna, framför allt till verksamhetsområ-
det och dess arbetsplatser. Vi vill knyta Bro 
och Kungsängen närmare varandra genom 
att stärka den befintliga sträckan mellan Bro 
och Brunna som gång- och cykelstråk. Detta 
kan troligtvis göras med relativt enkla medel  
eftersom sträckan redan finns idag. En tydligare 
gång- och cykelväg skulle ha stor betydelse för 
dem som till exempel arbetspendlar med cykel 
till Kungsängens norra delar. 

Om den nya vägkopplingen för bil som pekas 
ut mellan Kockbacka trafikplats och Brunna 
verksamhetsområde blir verklighet, föreslår 
vi också att regionala cykelnätet utvidgas med 
en parallell koppling mellan Bro och Brunna 
längs med den nya vägen.

Öka robustheten i vägnätet genom 
att undersöka förutsättningarna för 
en ny vägsträckning från  
Håtunavägen till Kockbackavägen.

När vi utvecklar och förtätar inom be-
fintlig tätort är vägstrukturen en viktig  
pusselbit för att få olika delar att hänga ihop 

Genom att förbättra möjligheterna 
för cykling bidrar vi också till att 
stärka folkhälsan.

Genom att göra det lättare att cykla 
till arbetsplatserna i Brunna  
verksamhetsområde, möjliggör vi 
arbetspendling utan fossila bränslen. 

Bygg ut och knyt ihop cykelnätet i 
Bro för att göra det enklare, trygga-
re och trevligare att gå och cykla.

Fler människor behöver välja att gå och cykla 

Gestaltningen är viktig för den upplevda 
tryggheten på en plats. Eftersom kvinnor 
generellt oftare än män upplever otrygg-
het i offentliga miljöer är detta också en 
jämställdhetsfråga. 

Stärk cykelstråket mellan Bro och 
verksamhetsområdet i Brunna för 
att knyta tätorterna tätare ihop.

Det regionala cykelstråket går idag mel-

dande del av gatunätet. Längs stråket mellan 
stationen och torget vill vi ha övergångsställen 
över Enköpingsvägen i stället för gångtunn-
lar. Det kan också vara önskvärt att undvika 
rondeller i centrala Bro och i stället ha vanliga 
gatukorsningar, eftersom det i större utsträck-
ning är anpassat efter dem som går och cyklar.
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Foto av: Michael Folmer/Mostphotos och Upplands-Bro kommun

bättre. Idag har det lokala vägnätet i Bro god 
framkomlighet och kapacitet finns också för 
tillväxt. Nya tvärförbindelser genom Bro sam-
hälle skulle bidra till en mer sammanhållen 
tätort och möjliggöra bättre linjedragningar 
för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir 
vägnätet också mer robust vid olyckor eller 
andra problem i vägnätet. Vi föreslår därför 
en ny vägkoppling med bil norr om centrum 
från Håtunavägen via Lejondalsvägen till  
Kockbackavägen. Detta knyter ihop Bro även 
norr om centrum. Förutsättningarna för det-
ta och den exakta sträckan för en koppling  
behöver utredas närmare.

Gör plats för utökad cykelparkering 
på torget, vid stationen och i anslut-
ning till busshållplatser där det finns 
ett behov.

För att cykeln ska kunna utgöra ett verkligt al-
ternativ till bilen för till exempel arbetspend-
ling, krävs inte bara  välfungerande gång- och 
cykelvägar utan också någonstans att ställa  
cykeln vid viktiga knutpunkter som stationen, 
torget och vissa busshållplatser. I all detalj- 
planering och utbyggnad måste principen om 
en väl utbyggd cykelinfrastruktur finnas med. 

Skapa förutsättningar för en ut-
byggd laddinfrastruktur för en  
utökad elektrisk fordonsflotta och 
planera för fler klimatvänliga driv-
medel.

I Bro 2040 tror vi att bilar och annan motor-
driven trafik kommer att ha en plats, även om 

användandet kan komma att se annorlunda 
ut än idag. Men något som är säkert är att vi 
kommer att använda andra drivmedel för vår 
fordonsflotta. Idag drivs de flesta bilar fortfa-
rande av fossila bränslen. I Bro 2040 kommer 
merparten av bilflottan drivas av el eller av an-
dra förnyelsebara drivmedel. Elbilar och olika 
alternativ till fossila drivmedel utvecklas hela 
tiden, och det är svårt att säga exakt hur det 
kommer att påverka vår tekniska infrastruk-
tur. Men vi kommer behöva planera för en 
utbyggd laddinfrastruktur för elbilar, och ha 
en beredskap för att biogas och andra former 
av förnyelsebara drivmedel, självkörande  
bilar, mobilitetshubbar och andra mobilitets- 
lösningar är naturliga inslag i stadsbilden 
och ger nya förutsättningar för planering av  
infrastruktur.

Utveckla entréerna till Bro för gång, 
cykel och bil.

Entréerna till tätorten är de punkter där man 
upplever att man kommer in i tätorten utifrån. 
För boende i tätorten som kommer hem från 
jobbet eller resan är det kanske den punkt där 
man känner att man är ”hemma”. 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. Vi pekar ut entréer 
för både gång, cykel och bil, där utformning-
en och skalan behöver anpassas efter trafikslag. 
Det är också viktigt att se till att det är lätt att ta 
sig vidare från entréerna från landsbygden in 
till centrala Bro när man går eller cyklar. 
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Bro torg
d elar so m r ik tigt sta tio n sn är a ce n tr u m n o d e r
får . D ä re m o t ligge r d e t i d age n s ge o gr a ska
ce n tr u m av tä to r te n m e d n är h e t t ill m ån ga
b o stad so m r åd e n av o lika kar aktär o ch tä th e t .
D e t gö r Br o to r g t ill e n p o te n t ie ll m ö te sp la ts
fö r m än n isko r m e d o lika b akgr u n d o ch fö r u t-
sä t tn in gar , v ilke t ä r e n t illgån g b åd e fö r to r ge t
o ch ko m m u n en so m h e lh e t.

Utmaningar:
• H år d ko n ku r r e n s fr ån fr äm st e xte r n a

h an d e lsp la tse r i n ä r liggan d e o m r åd e n b e-
gr än sar m ö jligh e te n a t t u tve ck la h an d e ln i
Br o ce n t r u m .

• D et n n s beh ov av att stärka tryggh eten i
cen tru m och ö n skem ål fr ån in vån arn a om
att u tb ud et ska ö ka.

Så här ska vi göra
På sikt ska tyngdpunkten i Bro
centrum för yttas söderut mot
centrumrondellen vid
Enköpingsvägen och mot
Köpmanvägen, för att knyta ihop
station och torg.
E n fö r stu d ie h ar tagit s fr am fö r Bro
ce n tr u m so m visa r a t t d e t n n s e n sto r p o -
te n t ia l a tt u tveckla Br o ce n tr u m ge n o m fö r -
tä tn in g o ch ge sta ltn in g, o ch gen o m at t p å sik t

Torget är tätortens hjärta
Br o to r g ska u tve cklas so m en levan d e m ö tes-
p lats i ko m m u n e n . D et ska vara en p la ts so m
skap ar liv o ch rö r e lse o ch ökar t r yggh eten , ger
ar b e tstillfä llen o ch tillgån g t ill e e r fr ågad ser -
vice . En t r ivsam to rgm iljö ö kar a ttr ak tivite ten
h o s o r te n i sto r t, o ch kan b id ra t ill a tt m än n isko r
sö ke r sig till ko m m u n e n fö r a tt b o o ch arb e ta.

Bro torg - ett centrum för människor
snarare än handel
Bro to r g är id ag e t t u to m h u sto r g m e d e n var ie -
r a d o ch t illta lan d e sm åstad sstr u k tu r . P å to r ge t

n n s e t t m in d r e an ta l a ä r e r o ch r estau r an ge r ,
o ch i d ir e kt an slu tn in g ligge r o ckså Br o h u se t
m e d b ib lio te k o ch sim h all.

T o r ge t ligge r cir ka e n k ilo m e te r f r ån sta t io -
n e n , var fö r m an in te få r d e ko m m e r sie lla fö r -

Planeringsinriktningar

• På sikt ska tyngdpunkten i Bro
cent rum för yt tas söderut mot
cent rumrondel len vid
Enköpingsvägen och mot
Köpmanvägen, för at t knyta ihop
torg och stat ion.

• Utveckla Bro torg t il l en t rygg
mötesplats genom at t t il l föra nya
bostäder och lokaler, utveckla de
o ent l iga rummen och akt ivera
ytorna runt omkring torget .

• Stärk underlaget för service och
restauranger genom at t förtäta
cent ral t .

• Satsa på genomtänkta boende-
former av hög kval itet .

• Öka vuxennärvaron runt torget med
er arbetsplatser.

• Överbrygga Enköpingsvägen som
barriär för at t stärka koppl ingen
mel lan torget och stat ionen.

• Bind samman ny och be nt l ig be-
byggelse med gemensam odl ing.

• Synl iggör de små barnens plats på
torget genom er lekytor för
mindre barn.
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flytta tyngdpunkten för handel och service 
söderut mot centrumrondellen och  
Köpmanvägen. När Bro tätort växer söder- 
ut är det viktigt att Bro centrum utvecklas 
för att kunna vara en knutpunkt för hela Bro. 
Genom att stärka torgets koppling till En-
köpingsvägen och Köpmanvägen mot sta-
tionen ska centrum bli mer lättillgängligt 
för alla oavsett om en färdas med kollektiv- 
trafik, cykel, bil eller till fots.

Flytten av centrums tyngdpunkt ska dels 
ske genom att aktivt arbeta med befint-
ligt centrum och dess utemiljöer och dels 
genom att främja förtätning med handel 
och möjliga affärslokaler söder om dagens 
centrum mot centrumrondellen och  
Köpmanvägen.

Utveckla Bro torg till en trygg mötes-
plats genom att tillföra nya bostäder 
och lokaler, utveckla de offentliga 
rummen och aktivera ytorna runt tor-
get.
Underlaget för ett kraftigt ökat handelsutbud 
i centrum är begränsat. Däremot är Bro torg 
viktigt för ortens identitet och som gemen-
sam samlingspunkt för människor 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 att-
raktiv mötesplats behöver vi höja kvaliteten på 
utemiljön på ett sätt som stärker småstadskäns-

lan och ger intrycket av en väl omhändertagen 
offentlig plats. Nya byggnader och gestaltning 
av stråk, hållplatser och parkeringar kan ska-
pa tydliga och trivsamma entréer till torg- 
området. Torget skulle också vinna på om fler 
kommunala verksamheter lokaliserades dit, 
för att ytterligare stärka samhällets närvaro i 
centrala Bro.

En omvandling av Broskolans lokaler kan 
öppna upp passager och möjliggöra ett öpp-
nare stadsrum och ett bättre flöde genom Bro 
centrum. Det skulle även öka tillgängligheten 
till närliggande grönområde och fritidstaktivi-
teter.

För att torget ska kännas som en trygg plats 
hela dygnet behöver de omkringliggande 
byggnaderna aktiveras såväl dag- som kvälls-
tid. Det kan exempelvis handla om att skapa 
möjligheter för kultur- och fritidsaktiviteter 
eller föreningsliv i torgets lokaler.

Stärk underlaget för service och  
restauranger genom att förtäta  
centralt.
Det är viktigt att Bro torg upprätthåller sam-
hällsfunktioner och service för att  tillgången 
till detta ska vara jämlik, och för att signale-
ra att Bro är en viktig plats. Med rätt insatser 
kan torget fortsätta att erbjuda närservice och 
viss lokal handel. En förtätning med bostäder 
i centrum, längs med Enköpingsvägen och  
Köpmanvägen skulle både ge ett ökat under-
lag för service, och vara en möjlighet att stärka  
attraktiviteten och småstadskänslan med rätt 
typ av bebyggelse. I Förstudien för Bro centrum 
som följer med som underlag till FÖP Bro finns 
analyser av behov och möjliga volymskisser re-
dovisade i scenariot ”Förtätning med småstads-
känsla”.

Genom att skapa en trygg, inkluderande 
och tillgänglig torgmiljö ökar vi möjlig-
heterna för alla människor att delta i det 
sociala, ekonomiska och politiska livet.
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Satsa på genomtänkta boendeformer 
av hög kvalitet
Bro torg är trots sitt stationsnära läge ingen 
självklar magnet för inflyttande befolkning. 
För att en förtätning med lägenheter ska bli 
lyckad krävs väl gestaltade bostäder som 
ebjuder 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 upplåtelse- 
form, varför fler prisvärda bostadsrätter skulle 
kunna bidra till större variation. Yngre seniorer 
är också en grupp som saknar tilltalande 
boendealternativ i Bro idag, och där attraktiva 
bostäder med gemensamhetsytor skulle kun-
na fylla ett behov. Ny bebyggelse bör också 
gestaltas på ett sätt som bidrar till att stärka 
småstadskänslan. 

Öka vuxennärvaron vid torget 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 ytterliga-
re arbetsplatser genom att förtäta i strategiska 
lägen i centrala Bro, för att öka befolknings- 
underlaget för service och på så sätt möjliggöra 
för ytterligare någon restaurang eller liknande 
att etablera sig vid torget. 

Den nya bebyggelsen skulle också kunna er-
bjuda någon extra lokalmöjlighet i botten- 
våning, till  exempel på ett hörn längs  
Köpmanvägen.

Om torget ska vara tätortens centrala sociala 
mötesplats behöver vi skapa olika ytor som är 
tillägnade Brobor i alla åldrar. Barn är brukare 
av det fysiska rummet likt alla andra samhälls-
medlemmar, men det finns ibland en risk att 
barnperspektivet blir mindre synligt i plane-
ringen och utformningen av våra allmänna 
platser. Vi ska därför se till barnens särskilda 
behov och önskemål i utvecklingen av torget 
och skapa ytor som är fokuserade på barns lek. 
När barnen trivs och vill vara på torget har vi 
goda förutsättningar för att Bro torg ska vara 
en trivsam och trygg plats för alla.

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 En-
köpingsvägen. Övergångsställen är att föredra 
eftersom gångtunnlar inte minskar barriär-
effekten lika mycket och ofta upplevs som 
otrygga.

Bind samman ny och befintlig  
bebyggelse med gemensam odling
Skapa öppna gårdar med gemensam stadsod-
ling eller annan form av odlingslotter mellan 
den nya bebyggelsen längs Norrgrindsvägen 
och Råbyområdet.

Synliggör de små barnens plats på 
torget genom fler lekytor för mindre 
barn. Foto: okänd och Susanna Evert

Likaså kan en ny användning av Broskolans 
lokaler för arbetsplatser och kulturaktiviteter 
innebära ett positivt tillskott till centrum och 
skapa mer aktiviteter och vuxennärvaro på 
kvällstid.

Genom att låta barn vara med och 
utforma det offentliga rummet kan 
vi göra barnen delaktiga i sam-
hällsplaneringen. 

Genom att göra plats för fler arbets-
platser i centrala Bro, bidrar vi till 
att skapa nya arbetstillfällen och 
möjliggör för ökad företagsamhet.
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Bro torg och stat ion

¯

Förslag till ny stationsentré

Befintligt stationsläge

Huvudstråk Köpm anvägen Norrgrindsvägen
#

# Strategisk koppling, ny väg

Utred genomfart Härnevi skolväg

Utred ny väg, tvärkoppling norr om Bro torg

Strategisk koppling, gång och cykel

Ny gång- och cykelbro över järnvägen

Strategiska blågröna stråk

Grönområden, utveckling rekreation

Torg, service och handel

Bebyggelseutveckling

Särskilt värdefulla kulturmiljöer

Pågående utbyggnad, antagen detaljplan

Pågående detaljplaner

Tätortsavgränsning

1 Mötesplats, barns lek och rekreation

2 Mötesplats, aktivitet och friluftsliv

3 Målpunkter utmed huvudstråk

4 Fornlämningsmiljö, upplevelsevärden

5 Utveckla parkstråk, dagvatten

6 Utveckla plats för ny stationsentré

7 Plats för vändspår

ent rumutveckl ing
I centrum ska vi förtäta med nya bostäder
för att stärka underlaget för service och
kommersiella verksamheter. Vi ska öka
vuxennärvaron med er arbetsplatser och
förbättra trygghetern genom att skapa mer
liv och rörelse över torget. Vi ska skapa
gemensamma mötesplatser och odlingsytor
och synliggöra de små barnens plats på
torget genom er lekytor.

Förtät ning nköpingsvägen
Vi ska utveckla Enköpingsvägen från en
genomfartsled till en småstadsgata. Enkö-
pingsvägen ska fortsatt behålla sin funktion
för den lokala tra kförsörjning och framkom-
ligheten för exempelvis bussar ska inte
inskränkas. Men genom gestaltning, förtät-
ning med bebyggelse av småstadskaraktär
som vetter ut mot gatan och nya kopplingar
ska vi överbrygga Enköpingsvägen som
barriär och skapa ett tryggt och levande
gaturum.

Stat ionsutveckl ing
I stationsområdet ska kollektivtra kens
ytkrävande behov prioriteras. Vi ska bland
annat säkerställa ytor för utveckling av
bussterminalen samt reservera ytor för att
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan och ett
vändspår nordost om station. Stationsom-
rådet ska även utvecklas till en attraktiv
mötesplats och knutpunkt för att stärka
sammanhållningen mellan Bros olika
delar. Arbetet med stationsutveckling ska
ske i samarbete med Tra kverket och
Region Stockholm.

Enköpingsvägen
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Bro stat ionsområde

Pendeltågsstationen ska växa i takt
med Bro
O m råd et n är m ast sta tion en är at tr ak tivt fö r
m ån ga o lika fu n k tio n er o ch ko n ku r r en se n o m
m arke n är sto r . Exp lo atö re r vill b ygga b ostäd er
stat io n sn ära o ch p en d lar e vill h a en vä l fu n ge -
r an d e by tesp u n kt vid p e n d eltågssta tio n en . M an
ska ku n n a b y ta sm id igt m ellan b u ss, cy kel, b il
e lle r taxi o ch p e n d eltåg. O m råd et ru n t Bro sta -
tio n är tr ån gt o ch m ark b eh öve r r e se rver as fö r
b y te sp u n kte n s fu n kt io n er so m in te kan fö r läg-
gas p å an n an p lats.

H ela statio n som råd et m ed alla d ess fu n ktio n er
u tvecklas fö r att var a attr aktivt och m ed fu n g-
eran d e ko llektivtr a k . I takt m ed att Bro växer
beh ö ver även bu sslin jen äte t ses över . Fle r bu ssar
kräver m er p lats vid station en . En m er d e talje -
r ad fö r stu d ie som stud erar o lika scen ar ier fö r u t-
vecklin g av station som råd et m ed sam h ällsservi-
ce , b ussterm in al, in far tsp arker in g och p en d eltåg
h ar tagits fr am . Fö r stu d ien slu tr ed ovisad es våren

20 21 och r esu ltate t h ar vägts in i d en fö rd ju p ad e
ö ver siktsp lan en . I frågo r gällan d e ko llektivtra-

k o ch station su tvecklin g h ar kom m u n en in te
egen r åd igh et o ch p lan er in g och u tr ed n in gar
b eh över ske i sam arbete m ed T ra kverket och
T ra kfö rvaltn in gen i Region Stockh o lm .

Utmaningar:
• Sta t io n e n är r ed an id ag fö r tr ån g o ch d a-

ge n s b u sster m in al o ch in far tsp arke r in gar
ko m m e r in te a t t r äcka t ill fö r d e n u tö kad e
ko lle k t ivt r a k so m b e h ö vs n är Bro växer .

• N är T r äd går d sstad e n är u tb y ggd ko m m e r
jär n väge n a t t u tgö r a e n b e ty d an d e b ar r iä r
m e llan gam la o ch n ya Bro . At t Br o sta t io n
i d agsläge t b ar a h ar e n u p p gån g, i d en ö st -
r a d e le n av p e r r o n ge n , b id r ar t ill e n såd an
b ar r iä r e e kt .

• Br istan d e kap acite t i jä r n vägssyste m e t gö r
a tt p e n d e ltåge n e n d ast gå r i h a lv tim m e str a-

k i Bro . Lö sn in gar b e h ö vs so m m ö jliggö r
kvar tst r a k sn ar ast .

Planeringsinriktningar

• Bygg tät t nära stat ionen och öka
t il lgängligheten t il l stat ionen för
cykl ister, gående och kol lekt iv-
t ra kresenärer.

• Reservera och säkerstäl l ytor
vid Bro stat ion för utveckl ing av
bussterminal , infartsparkering för
bil och cykel och stat ionsnära ser-
vice. Prioritera bytespunktens funk-
t ioner före andra intressen.

• Planera för et t vändspår för pen-
deln samt en ny stat ionsentré t il l
västra änden av perrongen i Bro.

• Skapa ny vägförbindelse över el ler
under järnvägen väster om per-
rongen och koppla den t il l en väst-
l ig entré.

• Reservera mark för at t i f ramt iden
möjl iggöra fyrspår på Mälarbanan.

• Utveckla stat ionsområdet t il l en
mötesplats och knutpunkt i små-
staden Bro.

• Utveckla grönområdet runt
Sätrabäcken och vid Härnevi bol l-
plan för rekreat ion och lek.

• Ta t il lvara på stat ionsområdets vär-
deful la kul turmiljöer för at t stärka
platsens kval iteter och Bros ident i-
tet som stat ionssamhäl le.

• Utred e ekterna av at t öppna Här-
nevi skolväg för t ra k mot
Enköpingsvägen.

Stationsområdet sett från ovan med blivande Trädgårsstaden i förgrunden.
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Så här ska vi göra
Bygg tätt nära stationen och öka  
tillgängligheten till stationen för  
cyklister, gående och kollektivtrafik-
resenärer.
För att skapa bättre underlag för samhällsser-
vice och möjliggöra stationsnära bostäder ska 
vi utnyttja tillgänglig mark väl och bygga tätt 
där så är möjligt runt stationen. Ny bebyggelse 
ska dock anpassas i sin skala till småstadska-
raktären i centrala Bro. Det är även viktigt att 
bebyggelsen planeras och utformas så att till-
gängligheten till stationen ökas med nya och 
stärkta kopplingar och stråk.

Reservera och säkerställ ytor vid Bro 
station för utveckling av busstermi-
nal, infartsparkering för bil och cykel 
och stationsnära service. Prioritera 
bytespunktens funktioner före andra 
intressen.
Kollektivtrafik är ytkrävande. För att fungera och 
vara ett attraktivt alternativ ska ytor reserveras 
för bussterminal, 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 intressen 
för att det ska finnas kapacitet för fler  
bussar och tåg. 

rats än. En över- eller undergång kopplad till 
västlig entré behövs för att minska barriäref-
fekten av järnvägen och göra det lätt att röra 
sig mellan gamla och nya delar av Bro. Det 
behöver utredas vidare om en ny vägkoppling 
är möjlig.

Reservera mark för att i framtiden 
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan.
Fyra spår även väster om Kallhäll kan i 
framtiden krävas för fortsatt utveckling av såväl 
pendeltågs- som regional- och fjärrtågstrafiken. 
Trafikverket avser att i närtid utreda behovet 
av kapacitetsförstärkning mellan Kallhäll och 
Bålsta genom en åtgärdsvalstudie. Resultatet 
från åtgärdsvalstudien behöver lyftas in i 
underlaget för den kommande planeringen.

Utveckla stationsområdet till en  
mötesplats och knutpunkt i  
småstaden Bro.

Stationsnära privata fastigheter kan behöva 
förvärvas för att en större bussterminal ska få 
plats. Om det inte går att utöka ytan för termi-
nalen vid stationen kan linjenätet behöva ut-
formas med bussarnas tidsreglering på annan 
plats, antagligen i Bro centrum. Nuvarande in-
fartsparkering norr om spåren är för smal för 
att få plats med vändmöjlighet för buss.

Foto av: Roland Magnusson/Mostphotos

Planera för ett vändspår för pendeln 
och 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. I förstudien 
om Bro stationsområde, scenario ”Västlig 
entré”, är en ny entré förlagd väster om dagens 
entré. Denna entré är också vår utgångspunkt 
och pekas ut i plankartan.  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 järnvägen väster om perrong-
en och koppla den till en ny entré.
En västlig förbindelse vid järnvägen i Bro 
pekades ut i ÖP 2010 men har inte realise-

Genom att prioritera bytespunktens 
funktioner framför andra intressen 
säkerställer vi förutsättningarna för 
en hållbar och inkluderande infra-
struktur. 
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Pendeltågsstationen är med dess funktion ett 
naturligt nav för Brobor både söder och norr 
om järnvägen, men stationen ska inte bara 
vara knutpunkt för kommunikationer utan 
även en central social plats där människor 
kan mötas. Parallellt med att Bro växer och 
att vi ska resa allt mer kollektivt i framtiden 
kommer stationsområdets betydelse för Bro 
att öka avsevärt. 

Med gestaltning, fler funktioner och aktive-
ring av allmänna platser ska stationsmiljön bli 
mer inbjudande för de som kommer till Bro 
med pendeln sam t bli en plats där invånar-
na som passerar vill dröja kvar och mötas. Ut-
veckling och utformning av stationsområdet 
är en kritisk framgångsfaktor för att stärka 
sammanhållningen mellan Bros olika delar.

Utveckla grönområdet runt  
Sätrabäcken och vid Härnevi boll-
plan för rekreation och lek.

Grönområdet runt Sätrabäcken mellan Enkö-
pingsvägen och Mälarbanan upplevs idag som 
en baksida mellan verksamhetsområdet och 
bebyggelsen vid stationen. En ny västlig en-
tré till pendeltågsstationen skulle ligga i direkt 
anslutning till grönområdet och utveckling av 
parkmiljö för rekreation och lek skulle bidra 
till en välkomnande plats och ge trygghet och 
attraktivitet till stadsrummet. Det finns även 

potential att skapa och stärka ett parkstråk 
från området runt Sätrabäcken norrut längs 
med Råbyvägen.

Ta tillvara på stationsområdets  
värdefulla kulturmiljöer för att stärka 
platsens kvaliteter och Bros identitet 
som stationssamhälle.

Bros stationsområde utgörs idag av en blan-
dad bebyggelse som gradvis vuxit fram sedan 
järnvägsstationens tillkomst 1876. Gatunätet, 
som till stor del är oförändrat sedan tidigt 
1900-tal, är oregelbundet och likaså tomtin-
delningen inom området. I kulturmiljöutred-
ningen för Bro pekas hela stationsomådet ut 
som ett område med karaktärer att värna och 
ett flertal bebyggelsegrupper inom området 
bedöms vara särskilt värdefulla ur kulturmil-
jöperspektiv.

Att ta tillvara på kulturmiljövärden innebär 
inte att nya åtgärder hindras inom området. 

Med en hänsynstagande planering och ny 
bebyggelse som anpassar sig efter platsens 
värden finns det stor potential att stärka Bros 
identitet som stationssamhälle från 1800-talet. 
De råd och riktlinjer som framkommer i 
kulturmiljöutredningen för Bro ska vara 
vägledande vid kommande planering och 
bygglovsprövning. 

Utred effekterna av att öppna  
Härnevi skolväg för trafik mot  
Enköpingsvägen.

Att öppna upp Härnevi skolväg som 
lågfartsgata för målpunktstrafik till skolan 
skulle medföra positiva effekter för trafiknätets 
robusthet. Det är dock viktigt att en förändring 
av gatan inte skadar värdena i dess småskaliga 
karaktär och grönstrukturen runt vägen. Hur 
gaturummet kan påverkas av att öppna upp 
för trafik genom Härnevi skolväg behöver 
därför utredas vidare.

Härnevi skolväg

Genom att utveckla grönområdet för 
lek och rekreation ökar vi tryggheten 
och involverar barn i utvecklingen av 
stationsområdet. Låt barn och unga 
vara med och bestämma innehållet och 
utformningen av platsen!

27Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040, e-post 1 av 2

Målpunkter, näringsl iv och service

Bro ska vara en modern småstad,
inte en sovstad

I Br o s ce n tr a la d e lar ska d e t n n as a rb e tsp la t -
se r , h an d e l, ku ltu r o ch fö r e n in gsliv fö r a t t ska-
p a liv o ch r ö r e lse p å b åd e d ag- o ch kvällst id .
Sm å stad e n Br o 20 40 är e n p la ts d ä r n är in gsliv
o ch t illskap an d e t av ar b e tstillfä lle n är e n in -
te gr e r ad d e l i sm åstad slive t. I sm åstad e n Br o

n n s e n le van d e h u vu d gata so m sam lar in vå-
n ar e kr in g n ö je n , h an d e l o ch se r vice o ch b e -
sö kar e u t ifr ån u p p skat ta r d e t lu gn a m e n än d å
ak tiva sm åstad slive t ko m b in e r a t m e d fan tas-
t isk n a tu r in p å kn u te n .

Utmaningar:
• Br o ce n t r u m o ch h an d e lsp la tse n i Skäll-

sta ko n ku r r e r ar såväl m e d e xte r n a h an -
d e lsp la tse r i Bålsta o ch Jär fä lla so m m e d
e -h an d e ln . D e t b e h ö vs e n m e d ve te n st r a -
te gi fö r a t t f r ä m ja e n fo r tsa t t n är se r vice v id
Br o to r g o ch e n le van d e h an d e l i Skällsta .

• Vär d efu lla tillgån gar i fo r m av tä to r tsn är a
n atu r , ku ltu r h isto r isk m iljö o ch n ärh et till
M älar e n o ch Le jo n d alssjö n . u p p le vs in te

a llt id so m kvalite te r i Bro e e r so m t ill-
gän gligh e te n till d e ssa är b e gr än sad p å o li-
ka sä t t. D et kan h an d la o m a tt gån g- o ch
cykelvägar sakn as e lle r a t t ku ltu r h isto r iska
p la tse r o ch tä to r tsn är a n a tu r in te fö r va ltas
e lle r u p p m ärksam m as.

Så här ska vi göra
Låt Skällsta fortsätta vara Bros
nav för sällanköpshandel och
volymhandel, och utveckla Bro torg
som mötesplats med vardagsnära
handel, restaurang, service och
möteslokaler.
I ko m m u n e n n n s u tö ve r d e två ce n t r u m e n i
tä to r te r n a två e xte r n a h an d e lsp la tse r : Br u n n a
Par k o ch Skällsta . H an d e ln vid Br o to r g b e står
till stö r sta d e le n av m in d r e d agligva ru h an d e l
m e d lo kal in r ik tn in g, m e d an h an d e lsp la tse rn a
e rb ju d e r e t t stö r r e u tb u d o ch m e r sä llan kö p s-
h an d e l. D e e x te r n a h a n d e lsp la tse r n a är d e
lo kala to r gen s stö r sta ko n ku r r en te r o m ku n -
d e r n a , sam tid igt so m d e in n e b är a t t d e t to ta la
u tb u d et in o m ko m m u n e n b lir stö r r e o ch m e r
var ie r a t .

Bro to r g b e h ö ve r e n m ed ve ten st r a te gi fö r a t t
u p p r ä t th å lla d age n s se rv ice n ivå . I ko m b in a-
tio n m e d d e n fy siska u tve ck lin gen av to r ge t

Planeringsinriktningar

• Låt Skällsta fortsät ta vara Bros nav
för säl lanköpshandel och volym-
handel, och utveckla Bro torg som
mötesplats med vardagsnära han-
del , restaurang, service och möte-
slokaler.

• Utveckla at t rakt iva och lät t il lgäng-
l iga ut yktsmål i närmil jöer som
lockar t il l kortare resor och mer
hemester.

• Planera för akt iva mötesplatser
som bidrar t il l at t knyta ihop Bros
ol ika delar och stärka den sociala
sammanhål lningen.

• Utveckla Bro IP som en gemensam
mötesplats för personer i al la åldrar
med er ytor och funkt ioner.

• Utveckla delar av Kvistaområdet
t il l et t nyt t friluft sområde med mo-
t ionsspår, terrängspår och andra
möjl igheter t il l friluf tsakt iviteter.

• Ta vara på värdet av at t Upplands-
Bro är en ö i Mälaren och öka
möjl igheterna t il l bad- och båt l iv i
Bro.

• Öka möjl igheterna t il l et t di eren-
t ierat näringsl iv genom er mindre
verksamhetslokaler och samverkan
med det lokala näringsl ivet i sam-
häl lsplaneringen.
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som beskrivs i tidigare avsnitt, behövs också 
en utvecklad strategi med inriktning mot det 
lokala näringslivet och centrumutveckling.

Utveckla attraktiva och lättillgängliga 
utflyktsmål i närmiljöer som lockar till 
kortare resor och mer hemester.
Fina samlingsplatser som naturreservat, parker, 
badplatser 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 aktiva i alla åldrar. Det 
ska märkas att Bro är en småstad med stora 
värden. Här är gott om samlingsplatser som 
naturreservat, badplatser och friluftsområden.

Planera för aktiva mötesplatser som 
bidrar till att knyta ihop Bros olika de-
lar och stärka den sociala samman-
hållningen.
Vi vill skapa platser i mellanrummen där 
människor kan mötas. Genom aktiv planering 
ska vi lokalisera sådana platser så att det är 
naturligt att ta sig dit från Bros olika delar 
samt ge platserna funktioner och utformning 
som lockar till längre vistelse. Då finns 
förutsättningar för spontana träffar och 
mellanmänskliga interaktioner utanför deras 
givna sammanhang.  

Utveckla Bro IP som en gemensam 
mötesplats för personer i alla åldrar 
med fler ytor och funktioner.
Bro IP ska fortsätta att utvecklas som Bros 
idrottscentrum och en mötesplats för 
kommunens unga. Det kan handla om fler 
idrottsytor, åtgärder för att öka tryggheten 
ytterligare och skapa en inkluderande 
gestaltning för både flickor och pojkar, äldre 
och yngre barn och vuxna. Kopplingen över 
järnvägen och till den föreslagna nya skolan 
behöver stärkas och förutsättningarna för en 
gång- och cykelbro över järnvägen bör därför 
undersökas. En sådan sammanbindande 
funktion skulle också stärka kopplingen mellan 
befintliga Bro och Trädgårdsstaden, och öka 

tillgängligheten inte bara till Bro IP utan också 
till det rekreativa dagvattenstråk som FÖP:en 
pekar ut. 

Utveckla delar av Kvistaområdet till 
ett nytt friluftsområde med motions-
spår, terrängspår och andra möjlig-
heter till friluftsaktiviteter.
En förstudie har gjorts för området Kvista 
som består av ett större sammanhängande 
skogsområde utan någon befintlig bebyggelse. 
Delar av området pekas ut för utveckling 
av nya bostäder men i de delar där 
rekreationsvärdena bedöms vara höga föreslås 
ett nytt friluftsområde med möjligheter till 
olika typer av friluftaktiviteter. Områdets 
närhet till pågående utbyggnad i Tegelhagen 
samt ett flertal pågående detaljplaner gör att det 
kommer fylla ett viktigt behov av rekreation 
för framtida boende. Men friluftsområdet ska 
även utgöra en målpunkt för alla Upplands-
Brobor och besökare.

Tätortsavgränsningen går genom det föreslag-
na friluftsområdet och platsen utgör entrén till 
tätorten från Säbyholm och Ådöhalvön, vilket 
gör den till en strategisk målpunkt i relationen 
mellan tätort och landsbygd. I anslutning till 
friluftsområdet vid Kvistaberg föreslås en yta 
för handelsträdgård eller dylik verksamhet 
som speglar skärningspunkten mellan tätorten 
och landsbygden.Inspirationsbild höghöjdsbana i Hällkana
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Ta vara på värdet av att
Upplands-Bro är en ö i Mälaren och
öka möjligheterna till bad- och båtliv
i Bro.
Br o h ar m e d sit t läge fö r d e le n a t t d e la en av
Sto ckh o lm sr e gio n e n s vik t igaste u p p le ve lse -
vär d e n , n äm lige n d e n d ir e k ta n är h e ten t ill
va ttn e t o ch M älar e n . Sam tid igt u p p le vs in te
vattn e t var a sär sk ilt t illgän gligt f r å n sto r a d e lar
av Br o tä to r t o ch i fö r h å llan d e t ill d e n lån ga
st r an d lin je n m o t M älar e n är m ö jligh e ter n a t ill
b ad - o ch b å t liv r e la t ivt b e gr än sad e . Vi ska d är -
fö r stä r ka ko p p lin gar o ch u tve ck la m ålp u n k -
te r vid M älar e n sam t u tve ck la m ö jligh e te n a t t
an gö r a Br o fr ån va t tn e t .

Fö r a t t äve n stä r ka m älar ko p p lin ge n u tan fö r
tä to r ten ska vi fö r ve r k liga L an d sb ygd sp lan e n s
fö r slag o m a t t skap a e n gån g- o ch cyke lko p p lin g
fr ån tä to r te n t ill Åd ö h a lvö n o ch Bjö r kn äsb ad e t.

Öka möjligheterna till ett di eren-
tierat näringsliv genom er mindre
verksamhetslokaler och samverkan
med det lokala näringslivet i sam-
hällsplaneringen.
I Bro n n s id ag e n sto r b r e d d av o lika ty p e r
av n är in gsve r ksam h ete r so m sp än n e r m e llan
sto r skaliga in d u st r ie lla ve r ksam h e te r vid H ö g-
b y to r p , sm åskalig in d u st r i o ch h an d e l i Skäll-
sta , lo kal ko m m e r sie ll se rv ice i Br o s ce n t r a la
d e la r o ch äve n tä to r tsn är a jo r d b ru k . I ve r k -
sam h e tso m r åd e t N ygår d p ågår d e ta ljp lan e -
r in g o ch o m r åd e ts b e n t liga u t fo rm n in g o ch
kar aktär m e d sto r skalig lo gistikve r ksam h et
kan ko m m a a t t fö r ä n d r as fr am ö ve r . I d ir e kt
an slu tn in g t ill tä to r ten n n s äve n e r a ve r k -
sam h e te r so m lo ckar b e sö kar e t ill Br o , såso m
go lfan läggn in gar , ga lo p p b an a sa m t h o te ll- o ch
ko n fe re n san läggn in gar .

Sam h ällsp lan e r in gen ska b å d e ta h än sy n t ill
d e t lo kala n är in gslive ts fö ru tsä t tn in gar o ch b i-
d r a t ill a tt Br o är e n a t t r a kt iv p la ts fö r ve rksam -
h ete r a t t e tab ler a sig p å . D e n fy siska p la n e r in g-
e n är e n v ikt igt d e l i a t t skap a fö r u tsä t tn in gar
fö r e t t d i e r e n tie r a t o ch h å llb ar t n är in gsliv .
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Torg, service och handel

Målpunkt mälaren

Friluftsområde

Bro IP utveckling

DDDDD
DDDDD
DDDDD

Areella näringar, täto rtsnära jordbruksmark

Strateg isk koppling gång- och cykel

Tätortsavgränsn ing

Utveckl ingsområde verksamheter: Området är utpekat i ÖP 2010 för utveckling av Högbytorps verksamhets-
område. Det nns ett planprogram framtaget för området, vilket ska vara vägledande vid eventuell kommande
planering samt bygglovsprövning.

Be ntl iga verksamhet er: Be ntliga verksamhetsområden med storskalig industriella verksamheter i Högbytorp
och småskalig industri och handel i Skällsta.

Pågående detal jp lan, nya verksamhet er: I området Klövberga pågår detaljplanering för ett nyt t verksamhets-
område.

Pågående det al jpl an, be nt liga verksamheter: Nygård är ett be ntl igt verksamhetsområde där arbete m ed en
ny detaljplan pågår. Utformningen av området och dess karaktär med storskaliga verksamheter kan komma att
ändras i framtiden.

Ut veckl ingsområde verksamheter: Området är
utpekat i ÖP 2010 för utveckling av Högbytorps
verksamhetsområde. Det nns ett planprogram
framtaget för området, vilket ska vara vägledande
vid eventuell kommande planering samt bygglov-
sprövning.

Be nt l iga verksamheter: Be ntliga verksamhets-
områden med storskaliga industriella verksamheter
i Högbytorp och småskalig industri och handel i
Skällsta.

Pågående detal jplan, nya verksamheter: I
området Klövberga pågår detaljplanering för ett
nytt verksamhetsområde.

Pågående detal jplan, be nt l iga verksamheter:
Nygård är ett be ntligt verksamhetsområde där
arbete med en ny detaljplan pågår. Utformningen
av området och dess karaktär med storskaliga verk-
samheter kan komma att ändras i framtiden.

Foto av: WSP
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Genomförande – Hur ska FÖP Bro bl i verkl ighet?
FÖP:en uttrycker kommunens
långsiktiga viljeinriktning för Bro.
D en fö r d ju p ad e ö ve r siktsp lan en fö r Br o
tä to r t u t t r ycke r ko m m u n e n s lå n gsik t iga
vilje in r ik tn in g fö r d e n fy siska p lan e r in ge n .
D et ä r e t t p o litisk t d o ku m e n t so m a n tas av
ko m m u n fu llm äkt ige .

D en fö r d ju p ad e ö ve r sik tsp lan e n b lickar lå n gt
fr am i t id e n , väge r in b åd e n a t io n e lla , r e gio -
n a la o ch lo kala in tr e sse n o ch ta r b r e d ar e h än -
syn än d e ta ljp lan e r in ge n . O m d e n p o lit iska
vilje in r ik tn in ge n än d r as p å e t t b e ty d an d e sä t t
ska ö ve r sik tsp lan e r n a o ckså än d r as i e n ligh e t
m e d d e tta . D e t ta fö r a t t ge e n fö r u tsägb ar h e t
o ch ko n t in u ite t i p lan e r in ge n fö r in vån ar e ,
m y n d igh e te r o ch an d r a ak tö r e r so m b e rö r s a v
ko m m u n e n s fy siska p lan e r in g.

Så här ska vi göra
Prioritera detaljplaner som är nära
kollektivtra k, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service.
Vi ska b ö r ja b y gga d e t so m ligge r n är m ast b e -

n tliga ko m m u n ikat io n e r , in fr ast r u ktu r o ch
se rv ice . D e t fö r slag till u tb yggn ad so r d n in g
so m n n s p å n ästa sid a gr u n d ar sig p å d e n
n ä rh e tsp r in cip en . Vi ska in te h e lle r t illskap a
n y tä to r tsb e b ygge lse u tan fö r tä to r tsavgr än s-
n in gar n a .

Prioritera detaljplaner som bidrar till
att uppfylla kommunens mål om ett
hållbart samhälle.
I d e e sta p lan er o ch p r o jek t n n s visio n e r
o m a t t skap a vack ra m iljö er , b r a b o städ er e l-
le r livskr a iga ve rksam h e te r . M e n fö r a t t e t t
p ro jek t ska var a h å llb ar t r äcke r d e t in te m e d
at t p r o je kte t i sig h ar e t t a tt r ak tivt in n e h åll. Allt
n y t t vi b ygger ko m m er at t h a p åve rkan p å d e
m än n isko r o ch d e t sam h älle so m r e d an n n s.
N är vi lägge r p e n gar o ch r e su r ser p å a t t b ygga
n y t t m åste d e t n ya b id ra till a t t v i u p p n år vår a
m ål o m e n m iljö m ässigt , eko n o m iskt o ch so ci-
a lt h å llb ar ko m m u n .

Ta hänsyn till de lokala marknads-
förutsättningarna i kommunens
arbete med nya detaljplaner.
Fö r e t t h å llb ar t gen o m fö ra n d e so m fö lje r e f-
te r fr ågan ska ko m m u n e n ta sin d e l av an svar e t
fö r a t t ge b ästa m ö jliga fö r u tsä ttn in gar fö r n y -
p r o d u ce r ad e b o städ e r .

Vi ska p r io r ite r a m e llan d e ta ljp lan e r o ch släp -
p a fr am p lan e r i r ä tt t id . D e d e ta ljp lan e r so m
ä r u n d e r ge n o m fö r an d e sam tid igt ska e r b ju d a
o lika b o en d e fo rm e r o ch in te ko n ku r r e r a m e d
var an d r a in o m sa m m a se gm e n t. U r b o stad s-
fö r sö r jn in gssyn p u n k t ä r d e t o ckså vik t igt a t t
n y p r o d u k t io n e n e r b ju d er o lika b o e n d e fo r m e r
o ch h u sty p e r fö r o lika fase r i live t.

Planeringsinriktningar

• Prioritera detal jplaner som är nära
kol lekt ivt ra k, teknisk infrastruktur,
cent rumnoder och service.

• Prioritera detal jplaner som bidrar
t il l at t uppfyl la kommunens mål om
et t ekonomiskt , social t och mil jö-
mässigt hål lbart samhäl le.

• Ta hänsyn t il l de lokala marknads-
förutsät tningarna i kommunens ar-
bete med nya detal jplaner.

• Föl j upp i vilken utsträckning
kommunens detaljplanering och
bygglov föl jer intent ionen i över-
siktsplanen.

• Bevara områden med naturvär-
desklass 1 och 2. I områden med
naturvärdesklass 3 och 4 ska grön-
kompensat ionsåtgärder vidtas vid
exploatering.

• Arbeta strategiskt med mark- och
fast ighetsinnehav för at t styra ut-
veckl ingen i Bro i enl ighet med den
fördjupade översiktsplanen för Bro.
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Följ upp i vilken utsträckning
kommunens detaljplanering och
bygglov följer intentionen i över-
siktsplanen.
U p p lan d s-Br o h ar am b it iö sa m ål o m e n
m iljö m ässigt , e ko n o m isk t o ch so c ia lt
h å llb ar ko m m u n . Fö r a t t b e vaka a t t
u tve ck lin gen går å t r ä t t h å ll ska vi fö lja u p p
h u r vä l v ilje in r ik tn in gar n a i FÖ P Br o fö ljs i
e e r fö ljan d e p o lit iska b e slu t , p lan e r in g o ch
ge n o m fö r an d e . U p p fö ljn in ge n ko m m e r o ckså
a t t ge o ss e n in d ika tio n p å h u r vä l FÖ P Br o
fu n ge r ar so m p o litiskt sty r d o ku m e n t .

Bevara områden med naturvärdes-
klass 1 och 2. I områden med
naturvärdesklass 3 och 4 ska grön-
kompensationsåtgärder vidtas vid
exploatering.
O m r åd e n m e d n a tu r vär d e n kan k lassi ce r a s
u t ifr ån en ska la e n ligt SIS- stan d ar d d är k lass
1 u tgö r h ö gst n a tu r vär d e o ch k lass 4 in n e b ä r
v isst n a tu r vä rd e . Vid n y b yggn at io n är d e t
n ästan a lltid så a tt d e n m a rk so m tas i an sp r åk
in n e h ålle r n a tu r m ar k e lle r an n an fo r m
av gr ö n ska o ch n a tu r vär d e n . D e t kan var a
m o t ive r a t a t t lå ta n a tu r o ch väx tligh e t ge vika fö r
n ya b o städ er , ve rksam h e te r e lle r n å go t an n at
so m är v ik tigt fö r in vån ar n a o ch ko m m u n en ,
m e n vi ska a lltid ko m p e n se r a fö r d e t . N ä r
n atu rvär d e n fö r sv in n e r ska n y a n a tu r vär d e n

t illfö r as i fo r m av grö n ko m p e n sat io n . D et
kan t ill e xe m p e l ske ge n o m skö tse lå tgär d e r ,
r e stau r e r in g av skad a d e m iljö e r , skap an d e
av n ya liv sm iljö e r e lle r ge n o m a t t lån gsik tigt
sky d d a n a tu r o m r åd e n so m tid igar e sakn at
sky d d . In r ik tn in ge n o m gr ö n ko m p e n sat io n
o ch b evar an d e av o m råd en m e d d e h ö gsta
n atu r vär d e n a n n s se d an t id iga re u t t r yckt
i ko m m u n e n s G r ö n p lan so m b e slu tad e s av
ko m m u n fu llm äkt ige 20 0 8 .

Arbeta strategiskt med mark- och
fastighetsinnehav för att styra ut-
vecklingen i Bro i enlighet med den
fördjupade översiktsplanen för Bro.
Fö r a t t ku n n a sty r a u tve ck lin ge n o ch skap a
fö r u tsä t tn in gar fö r fö r tä tn in g o ch u tve ck lin g
av Br o , b e h ö ve r ko m m u n e n ar b e ta st r a te giskt
m ed m ar k- o ch fast igh etsin n e h av . D e t ä r
e t t a r b e te so m in n e fa t ta r b åd e avy t tr in g o ch
fö r vär v av m ar k såväl so m akt iv sty r n in g,
fö r va ltn in g o ch u tve ck lin g av d e n m ar k
ko m m u n e n äge r . Att till e xe m p e l a r b e ta
ak tivt m e d m ar kan visn in gar fö r a t t a t t r ah e r a
b o stad s- o ch fast igh e tsu tve ck lar e fö r a tt
ge d em in citam e n t a t t p r ö va ö n skvär d a
u p p lå te lse fo r m e r e lle r p r o je kt gö r ko m m u n en
t ill e n m e d skap ar e av so cia l h å llb ar h e t .

Vad är en naturvärdesinventering
enl igt S I S -stan dard?
Naturvärdesinventering (NVI) är ett sätt
at t i de nt i e r a o ch kl a s s a vä rdefull a
naturområden enligt en standardiserad
metod. Det huvudsakliga syftet är att
avgränsa och beskriva naturområden av
betydelse för biologisk mångfald.

Naturvärdesinventering innehåller såväl
kartstudier och sammanställning av
tidigare kunskap, som fältinventering.
Metoden går ut på att beskriva ett så
kallat biotopvärde. Livsmiljöer (biotoper)
beskrivs genom till exempel trädålder
och förekomst av värdefulla ekologiska
strukturer som döda träd, ihåliga
träd, fuktiga partier och marker med
stenblock. Vidare beskrivs ett artvärde,
utifrån vilka skyddade eller ovanliga arter
s o m ha r p åt r ä at s u n de r inve nte rin g e n .
Biotopvärdet och artvärdet fogas sedan
samman till ett naturvärde, där skalan går
från klass 1 (högsta naturvärde), via klass
2 (högt värde), klass 3 (påtagligt värde) till
klass 4 (visst värde).

Gen om a tt spa ra områ den med höga
na tur värden ta r kommunen a nsvar
för a tt skydda den biologiska mång-
fa lden och na tur liga livsmiljöer.
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Prioriterat e er 2040

Prioriterat 2030 - 2040

Prioriterat ll 2030

Pågående utbyggnad

Pågående detaljplan

Be ntlig bebyggelse

Förslag utbyggnadsordning:
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Förslaget till fördjupad översiktsplan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och 
omfattas av kravet enligt 6 kap miljöbalken 
att genomgå en strategisk miljöbedömning. 
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 planeringsin-
riktningarna bedöms vara väl avvägda utifrån 
samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte 
finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljö-
mässigt, socialt eller ekonomiskt perspektiv. 

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 omfat-
tar båda alternativen utveckling av bostäder, 
verksamheter och service samt att tillgäng-
ligheten till pendeltågsstationen förbättras. I 
planförslaget tillkommer dock förtydligande 

Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – sammanfattning
planeringsinriktningar som stärker kollek-
tivtrafiken, utvecklar torget med handel och 
service och tillgängliggör natur- och kultur-
värden. Detta sammantaget gynnar arbets-
marknad och näringsliv samt bidrar till en 
attraktiv boendemiljö i Bro. Genom att plan-
förslaget redovisar en prioritering gällande ut-
byggnadsordning bedöms planförslaget också 
vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi 
och robusthet. Planförslaget blir mer resursef-
fektivt och ger också bättre förutsättningar för 
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal 
service kostnadseffektivt. 

Social hållbarhet

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget 
vara mer hållbart utifrån folkhälsa kopplat 
till fysisk aktivitet och rekreation samt 
boendemiljö 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 
planeringsinriktningar gällande Bro torg och 
kopplingen mellan stationen och torget för att 
öka trygghet och tillgänglighet. I planförslaget 
anges också hur förbättring av områden kan 
ske samtidigt som de förtätas. 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart 
ur kulturmiljösynpunkt jämfört med 
nollalternativet. I planförslaget finns 

planeringsinriktningar som tillgängliggör 
natur- och kulturmiljöer, samt om att tillvarata 
stationsområdets värdefulla kulturmiljöer. I 
plankartan har kulturmiljöintressen synliggjorts 
i de områden där bebyggelse planeras i 
anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro 
stationsområde och Sandhaga). Planförslaget 
innebär även mindre intrång i jordbruksmark 
jämfört med nollalternativet.

Miljömässig hållbarhet

Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms 
planförslaget vara mer hållbart än nollalter-
nativet när det gäller klimat och klimatanpass-
ning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt 
grönstruktur och biologisk mångfald. Planför-
slaget ger bättre försättningar att resa fossil-
fritt och klara extrema vädersituationer samt 
bättre förutsättningar att skydda vattenmiljö-
er och vattenkvalitet. Detta beror bland annat 
på att planförslaget har tydligare planerings-
inriktningar gällande till exempel utbyggd 
laddinfrastruktur, i karta pekar ut områden 
för utveckling av kollektivtrafik, strategiska 
områden för fördröjning av dagvatten, ytor 
för översvämning och skyfall samt pekar ut 
prioritering gällande utbyggnadsordning. 
Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen 
bebyggelseutveckling, liksom till viss del ande-
len hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp 
av växthusgaser och för att rena och fördröja 
dagvatten och skydda recipienten Mälaren är 
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d e t d är fö r v ik tigt a tt p lan e r in gsin r ik tn in ga rn a
fö ljs. Fö r gr ö n st ru k tu r o ch b io lo gisk m ån gfa ld
in n eb är p lan fö r sla get n y a p lan e r in gsin r ikt -
n in gar so m säge r a t t b e n t liga n a tu r vär d e n av
k lass 1 o ch 2 ska sp ar as sam t a t t klass 3 o ch 4
ska gr ö n ko m p en se r as. N är d e t gä lle r fo lkh äl-
sa u tif r ån b u lle r , u tsläp p t ill lu o ch r iske r b e -
d ö m s p lan fö r slage t o ch n o lla lte r n a t ive t var a
likvär d iga . Fö r tä tn in g in n e b är a tt b e b y gge lse
kan ko m m a a t t p lan e r as i m iljö e r u tsa t ta fö r
b u lle r , u tslä p p t ill lu o ch r iske r .

Värderos

P lan fö r slage ts m ö jligh e te r a tt b id r a till e n h å ll-
b ar u tve ck lin g h a r u tvär d e r a ts m e d h jä lp av e n
vär d e r o s. D e t ä r e n b e d ö m n in g av fö r u tsä t t -
n in gar n a a t t n å e n h å llb ar u tve ck lin g o ch in te
e t t ab so lu t vä rd e p å h å llb ar h e t . Blå lin je visar
p lan fö r slag o ch rö d lin je n o lla lte r n a tiv:

Om hål lbarhetskriterierna
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsö-
vergripande projektgrupp arbetat tillsam-
mans med temade nitioner och inriktningar
för FÖP Bro. Utifrån dessa de nitioner har
sedan en mindre arbetsgrupp med tjänste-
personer de nierat ett antal hållbarhetskri-
terier för social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet. Kriterierna har också utgångs-
punkt i Agenda 2030, barnkonventionen och
de nationella miljö- och folkhälsomålen. Det
är dessa kriterier som syns i hållbarhets-
rosen.
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Här pågår detal jplanering som
ändrar användning för bebyggelse
jämfört med i ÖP 2010:

5. Klo ck a r e n
Plan u p p d r ag n n s fö r b o stad sb e b y gge lse i
n är h e ten av Br o H o fs go l an a . An kn y ter t ill
u tb yggn ad e n av T e ge lh age n .

6 . H ä r n e vi h age
Plan u p p d r ag n n s fö r b o stad sb e b y gge lse i
n är h e ten av Bro H o fs go l an a An kn y te r t ill
u tb yggn ad e n av T r äd gård sstad e n o ch Br o IP .

7. Klö v o ch l illa U lle v i
P lan u p p d r ag n n s so m sy ar till a tt u n d e r sö ka
m ö jligh e te n a t t b ygga b o städ er v id h an d els-

p la tse n vid t r a kp la ts Br o .

Här pågår detal jplanering inom
t id igare ut redningsområde i
ÖP 2010 (pågående pl aner inom
utveckl ingsområde l istas ej):

8 . Klö v b e r ga
Plan ar b e te p ågår o ch sy ar t ill a t t u tveckla
e tt var ie r a t o m r åd e fö r ve rksam h e te r , lo gist ik
o ch sä llan kö p sh an d e l i ko m b in at io n m e d
att v ikt iga d e lar av n a tu r - o ch ku ltu r m iljö n i
o m rå d e t b evar as o ch t illgän gliggö r s.

En d e l av y tan i 1a avsä tt s o ckså fö r r e k r e a t iv
d agva tte n h an te r in g. D e t ä r fo r tsa t t vikt igt a tt
r e ser ve ra m ar k fö r fy r sp år p å M älar b an an
u tm e d h e la st r äckan .

2 . Kv ista
T id igar e u tp e kat fö r b o stad sb e b y gge lse m e n en
sto r d e l ö ve r går t ill a t t p e kas u t fö r n a tu r m ar k
o ch ar e e lle a n är in gar - jo r d b r u ksm ar k o ch
fö r e slås tillh ö r a lan d sb y gd e n o ch e j in gå i
tä to r tsu tve cklin ge n . Fö r stu d ie n n s fr am tagen
fö r o m r åd e t o ch m e d fö lje r so m b ilaga t ill FÖ P
Br o so m d e ta lje r ar fö r slage t t ill st r u ktu r fö r
t illko m m an d e m ar kb o städ er , in fr a st r u k tu r
o ch r e k re a t io n so m r åd e n .

3 . Sö d e r o m G in n lö gs väg
O m r åd e t ligge r u tan fö r täo r tsavgr än sn in ge n
o ch är t id igar e u tp e kat so m
u tr e d n in gso m r åd e fö r b o stad sb eb ygge lse .

I sa m b a n d m e d p ågåe n d e d e ta ljp lan e r in g av
o m r åd e n a Klo ckar e n o ch H är n ev i h age h ar
d o ck d e t ta o m r åd e b e d ö m ts so m o läm p ligt
a t t b e b y ggas m e d h än sy n t ill b lan d an n at h ö gt
lo kalt ku ltu r m iljö vär d e o ch u tgår d är m ed so m
u tr e d n in gso m r åd e .

4 . Ö ste r o m Ko ck b a ck a
Fö r stu d ie n n s fr am tage n o ch m e d fö lje r so m
b ilaga t ill FÖ P Br o so m d e ta lje r ar fö r slage t
t ill st r u k tu r fö r t illko m m an d e m ar kb o städ er ,
in fr ast ru k tu r o ch r e kr e a t io n so m r åd e n .

1. Ko ck b a ck a ve r k sa m h e tso m r å d e .
T id igar e u tp ekat so m n y tt m in d r e
ve r ksam h e tso m r åd e i b u lle r u tsa t t läge m e llan
väg o ch jä r n väg. N u p å går d e ta ljp lan er in g fö r
en n y sko la p å d e lar av y tan , o ch d e n ö v r iga
y tan p e kas d e ls u t fö r sm åskaliga ser v ice - ,
fr ilu s- e lle r id r o t t san läggn in gar (1a) o ch
d e ls fö r a r e e lla n är in gar , jo r d b ru ksm ar k (1b ).

Här ändrar el ler specif icerar
FÖP Bro 2040 stäl lningstaganden i
ÖP 2010

r avgr n ning

P g nd d a an r v r 2020 in r avgr n ning n

r ag ndrad anv ndning r d u kand i ÖP 2010

r avgr n ning

P g nd d a an r v r 2020 in r avgr n ning n

r ag ndrad anv ndning r d u kand i ÖP 2010

1b
1a3

4

5
6

7

8

2
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Foto av: WSP

Fördjupad översiktsplan för tätorten 
Bro i Upplands-Bro, gransknings-
handling, 2021-05-26.
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 
ursprung.

Flygbilder är fotograferade av Bergslagsbild 
AB.

Under arbetet med samrådsförslaget fungera-
de samhällsbyggnadsutskottet 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 
världar, storstadens puls och lantligt boende. 
Här möts en mångtusenårig historia med en 
spännande framtidsutveckling. Kommunens 
växande näringsliv gör att allt färre invånare 
behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. 
Här finns ett rikt utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter som erbjuder aktiviteter och 
avkoppling för alla intressen och åldrar.

www.upplands-bro.se/tatort

kommunstyrelsen@upplands-bro.se

08 581 690 00

37Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.
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telefon: 08 - 581690 00 • e-post: kommun@upplands-bro.se

postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen

besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

webbplats: www.upplands-bro.se

Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är en växan-
de kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar.
Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om
Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms
central . Här nns t vå t ätor ter, Kungs ängen och B ro, och en levan-
de landsbygd.

Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller be-
söker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet till grön-
områden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och goda
möjligheter för företag att växa och anställa. En modern kommun,
som fokuserar på det viktiga.

38 Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, granskningshandling 2021-05-26.
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www.upplands-bro.se/tatort

FÖP Bro 2040

Planeringsförutsät tningar

Granskningshandling 2021-05-26

Foto: WSP.
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Stor-
stockholms naturskönaste kommuner med 13 mil 
stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts 
en mångtusenårig historia med en spännande 
framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt 
boende med en aktiv fritid.

Planeringsförutsättningar tillhörande den  
fördjupade översiktsplanen för Bro i Upplands-Bro 
kommun, FÖP Bro 2040, granskningshandling  
2021-05-26.

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.

www.upplands-bro.se

kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Finnsta i höstfärger. Foto: WSP.
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I planeringsförutsättningarna beskriver vi 
vilka avvägningar som gjorts i FÖP Bro
Kommunen ska i översiktsplanen  
redovisa sin bedömning av hur man avser 
att tillgodose allmänna intressen enligt PBL 
2 kap. Det gör vi i denna bilaga som vi kallar 
för ”Planeringsförutsättningar”. Här redogör 
vi för de allmänna intressen som är relevanta 
för FÖP Bro 2040, som riksintressen, förord-
nanden och hänsynsområden. Var och hur 
avvägningar görs mellan olika allmänna 
och till viss del enskilda intressen i FÖP Bro 
redovisas i kommentarer i anslutning till 
kartorna.

Avgränsning
Till Landsbygdsplanen hör en bilaga med 
planeringsförutsättningar för hela kommun-

Förord och läsanvisning
ens yta. Denna bilaga är motsvarande för 
tätorterna Bro och Kungsängen. Kungsängen 
är inkluderad i bilagan eftersom Bro och 
Kungsängen behöver ses tillsammans i ett 
sammanhang för att ge en rättvisande bild av 
tätortsutvecklingen i kommunen. Kommen-
tarerna om avvägningar i detta dokument 
gäller dock endast Bro. 

Planeringsförutsättningarna ska också läsas 
i relation till den kommunomfattande över-
siktsplanen, ÖP 2010, och den fördjupade 
översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016.

I FÖP Bro föreslås några mindre förändrin-
gar av tätortsavgränsningen från FÖP 2016. 
Dessa förslag används genomgående här 
i  planeringsförutsättningarna. Läs mer om 

tätortsavgränsningens förändring i avsnittet 
”Ändringar av tätortsavgränsningen” i plan-
dokumentet.

Det är plandokumentet som beslutas 
politiskt
Det är plandokumentet med dess utveck-
lingsstrategier, planeringsinriktningar och 
markanvändningskartor som kräver ett 
politiskt ställningstagande. FÖP Bro ska  
beslutas och antas i kommunfullmäktige. 
Planeringsförutsättningarna beslutas inte 
politiskt utan utgör ett underlag till plan-
dokumentet. Kartorna i dokumentet är ögon-
blicksbilder. Den geografiska informationen 
är tänkt att bli ett levande planeringsunderlag 
för fortsatt planering, bygglovsprövning och 
annan tillståndsprövning. 

Bro prästgård ligger centralt i tätorten. Foto: WSP.
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Vid den gamla gården Stora Sandhagen finns ett öppet landskap med agrara byggnader fortfarande kvar intill de nya villakvarteren. Foto: WSP. 
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Upplands-Bro och omvärlden
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Mälardalsregionen
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Allmänna och mellankommunala intressen
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och  
Mälardalsregionen, och många frågor och ut-
maningar är gemensamma. Vi delar Mälarens 
vatten, infrastruktur och grönstruktur med 
andra kommuner, och ingår i ett större sam-
manhang där utmaningarna kring till exem-
pel bostadsförsörjning, klimatomställning och 
social hållbarhet behöver mötas gemensamt. 

I den här delen redogör vi kort för hur  
Upplands-Bro förhåller sig till de mellan-
kommunala intressen och riksintressen som 
påverkas av FÖP Bro 2040. 

Mellankommunala och regionala 
intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi 
behöver samarbeta med andra kommuner 
kring utvecklingen. Här följer en kort redogö-
relse för kommunens syn på de mellankom-
munala intressen som är aktuella i FÖP Bro 
2040. I de utvecklingsstrategier och den mark- 
och vattenanvändning som FÖP:en föreslår 
har avvägningar gjorts mellan dessa olika in-
tressen.

Avvikelser från RUFS 2050

FÖP Bro 2040 pekar inte ut några nya ytor 
för bebyggelse som avviker från Regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050. Den antagna detaljplanen för  
Tegelhagen innebär dock ett tillskott av ca 
1500 bostäder i sekundärt bebyggelseläge 
enligt Rufs plankarta. Utbyggnad av planen 
pågår. 

Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta 
tätort österut   
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för 
fyrspår vid en förlängning av Mälarbanan, 
vilket kan gynna invånarna i Bålsta. I övrigt 
påverkar inte utvecklingen i Bro Håbos  
utvecklingsplaner. 

Barkarby-Jakobsbergs utveckling som  
regional kärna 
Kommunen stödjer utvecklingen av Barkarby-
Jakobsberg som regional kärna. Det ökade 
utbudet av bostäder och handel i Barkarby- 
Jakobsberg, och den planerade tunnelbane-
linjen till Barkarby är positivt för Upplands-
Bro och knyter kommunen starkare till  
Stockholmsregionen. Omvänt innebär också 
Upplands-Bro kommuns utbyggnadsplaner 
på sikt större befolkning och mer underlag för 
kollektivtrafik och service i regionkärnan.

Järfällas utvecklingsplaner för Stäket  
Påverkas inte av FÖP Bro 2040.

Regionala gång- och cykelstråk  
  Kommunen vill öka möjligheterna att ta 
sig fram till fots och på cykel, och FÖP Bro  
pekar ut ett antal gång- och cykelstråk som ska 
stärkas. De regionala gång- och cykelstråken är 
mycket viktiga för att knyta ihop cykelinfra-
strukturen i kommunen med den i Håbo och 
Järfälla, och på så sätt stärka kopplingen både 
västerut och till Stockholm. FÖP Bro innehål-
ler också flera planeringsinriktningar om att 
förstärka cykelinfrastrukturen på olika sätt. 

Arlandaförbindelse via Erikssund och  
Sigtuna, inklusive bussförbindelse från Bålsta  
Påverkas inte av FÖP Bro 2040.

Arlandaförbindelse/utbyggnad av  
Rotebroleden  
Påverkas inte (utbyggnaden av Rotebroleden 
är färdig och avslutad). 

Sjö-/färjeförbindelse med andra Mälar-
kommuner (nöjes-/turism-/arbetspendling)   
Kommunen vill främja möjligheten att ta sig 
runt på vattnet inom kommunen och till an-
dra kommuner i Mälaren. FÖP Bro pekar ut 
strategiska kopplingar för båt som en del av 
sin utvecklingsstrategi. FÖP Bro har också en 
planeringsinriktning som säger att kommunen 
ska ta vara på värdet av att Upplands-Bro är en 
ö i Mälaren och öka möjligheterna till bad- och 
båtliv i Bro. I detta skulle kunna ingå att tillsam-
mans med andra Mälarkommuner utveckla 
färjeförbindelserna, främst mellan Upplands-
Bro och de närmaste grannkommunerna samt 
Stockholm. Detta har tidigare utforskats när-
mare i Projekt Strandutveckling, ett samar-
bete med kommunerna Ekerö, Håbo, Järfälla,  
Sigtuna, Upplands-Väsby samt Region  
Stockholm (under projekttiden fortfarande 
Stockholms läns landsting) och presenterades 
i en slutrapport 2014. Det behövs dock ett om-
tag i arbetet för att omsätta projektets idéer i 
praktikten. 

Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för far-
led till Bålsta) 
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Påverkas inte av FÖP Bro2040.

Den regionala grönkilen, Görvälnkilen  
Upplands-Bro vill värna den regionala grön-
kilen. FÖP Bro 2040 pekar dock ut ett utred-
ningsförslag för en ny vägkoppling mellan 
Brunna verksamhetsområde och Kockbacka 
trafikplats. Syftet med en eventuell vägkopp-
ling är att öka vägkapaciteten för tunga trans-
porter till lager- och logistikverksamheten 
i Brunna. Denna vägsträckning skulle i så 
fall gå genom grönkilen, parallellt med E18.  
Närmare utredningar och konsekvensbeskriv-
ningar är under arbete och kommer att pre-
senteras i samband med att FÖP Kungsängen 
går ut på granskning framöver. Detta eftersom 
vägen främst är till för att hantera ökade trafik-
mängder i Kungsängen. 

FÖP Bro 2040 pekar också ut en eko- och  
sociodukt över E18 och den eventuella nya 
vägförbindelsen för att stärka den svaga gröna 
koppling som RUFS 2050 pekar ut i grönkilen. 
Även eko- och sociodukten kommer att ut- 
redas och presenteras närmare inom ramen 
för FÖP Kungsängen. 

Landskapsbildsskydd Lilla Ullfjärden 
Påverkas inte.

Regionala vandrings-, cykel, kanot- och skrid-
skoleder och dylikt.         
Upplands-Bro är en friluftskommun där 
närheten till Mälaren, sjöar och natur är en 
av de största resurserna. Inom tätorten går  
Vikingaslingan (skridskoled, väster om Stäksön), 

Upplands-Broleden som går genom både 
Bro och Kungsängen, samt Mälardalsleden  
genom Kungsängen mot Bålsta, Sigtuna och  
Järfälla. Genom att peka ut och stärka  strate-
giska kopplingar för gång och cykel ökar vi till-
gängligheten till vandringslederna.

Utveckling av Högbytorpsområdet med in-
riktning på miljö, energi och återvinning/
kretslopp 
Högbytorpsområdet ligger i utkanten av tät-
orten och ska även fortsättningsvis stärkas och 
utvecklas som en hub för verksamheter med 
inriktning på miljö, energi och återvinning. 
Vi pekar också ut en yta för en gemensam 
kretsloppscentral för Bro och Kungsängen vid 
Kockbacka trafikplats. 

Handelsutveckling i Brunna och Skällsta 
samt i grannkommunerna 
Upplands-Bro anser att Brunna och Skällsta 
även fortsättningsvis ska fortsätta vara  
kommunens nav för sällanköpshandel och 
volymhandel. Den torgnära handeln kommer 
av naturliga skäl att ha en mer småskalig och 
lokal prägel.

Mellankommunalt/regionalt samarbete 
kring avfall (enligt Avfallsplan 2019-2023). 
Upplands-Bro vill utveckla sitt arbete med 
avfallshantering genom samverkan och erfa-
renhetsutbyte med andra kommuner. I FÖP 
Bro pekar vi ut en yta för en ny gemensam 
kretsloppscentral för Bro och Kungsängen vid 
Kockbacka trafikplats. 

Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan 
enligt vattendirektivet 
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst,  
vilket innebär att det finns miljökvalitetsnor-
mer (MKN) som ska uppfyllas för  
vattenförekomsten. De delar av Mälaren som 
är mottagare av vattnet som rinner från Bro 
och Kungsängen har ett mycket högt skydds-
värde och uppfyller enligt senaste status-
bedömningen inte miljökvalitetsnormer för 
vatten. Ett betydande tillskott av bebyggelse 
planeras i Bro och Kungsängen och för att 
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgär-
der för att samtidigt kunna minska belastning-
en av föroreningar.

I planförslaget framgår att det gröna ska tas 
till vara vid förtätning och att vattnet ska 
få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska  
värnas och ytor ska avsättas för öppna och  
gestaltade dagvattenlösningar som ska bidra 
till att rena vattnet och på så sätt öka möjlig- 
heterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för  
vatten. I plankartan pekas strategiskt vikti-
ga områden ut för dagvattenhantering med  
fokus på områden utmed Brovikens tillflöden. I  
planeringsinriktningarna framgår också att 
ytor ska reserveras för dagvatten, översväm-
ningar och skyfall.

Eftersom Broviken är huvudsaklig mottagare 
av dagvattnet från Bro behövs en strategisk 
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för 
att göra största nytta. Kommunen arbetar med 
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att ta fram en dagvattenplan och en dagvatten-
policy som båda är ute på remiss till och med 
den 31 maj i år. Kommunen arbetar också med 
att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken 
där vi kommer att tydliggöra vad som behöver 
göras för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska kunna uppfyllas. 

Östra Mälarens vattenskyddsområde (dricks-
vatten) 
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens 
vattenskyddsområde, primär och sekundär 
skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet 
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för 
ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln 
och Skytteholm inom Östra Mälaren. Detta 
för att säkra tillgången till dricksvatten på lång 
sikt. 

FÖP Bro föreslår att Bro ska förtätas. Utökad 
bebyggelse medför högre andel hårdgjorda 
ytor, vilket medför ett större behov av att rena 
och fördröja dagvatten.

Som beskrivs under föregående rubrik föreslår 
FÖP Bro ett antal utpekanden och planerings-
inriktningar för att rena dagvatten och förbätt-
ra vattenmiljön på olika sätt. 

Allmänna och statliga intressen  
Kommunens översiktsplanering är skyldig  
enligt lag att ta hänsyn till det allmännas bästa 
och statliga ställningstaganden om exempel-
vis skyddsvärda områden. När staten pekar ut 

geografiska områden som är av nationell bety-
delse för olika samhällsintressen, kallas dessa 
för riksintressen.

Totalförsvarets riksintresse och avgränsning 
(Livgardet) samt skottbullerpåverkan  
Påverkas inte av FÖP Bro 2040. 

Riksintresse för kraftledningar  
De kraftledningar som går genom kommunen 
ligger utanför tätortsavgränsningarna och på-
verkas på så sätt inte av de fördjupade översikts-
planerna. Däremot utgör den kapacitetsbrist 
som finns i stomnätet i hela Mälardalsregionen 
ett hinder för Upplands-Bro kommuns möj-
ligheter att bygga bostäder och verksamheter. 
Kommunens utbyggnadsplaner innebär på 
motsvarande sätt också att vi gör anspråk på en 
del av länets begränsade elkapacitet.

Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap miljöbalken 
(hela Mälaren med dess öar och stränder) 
Riksintresset för Mälaren med dess öar och 
stränder innebär att exploatering och andra 
ingrepp i de utpekade områdena inte får 
medföra att områdenas natur- och kultur-
värden skadas påtagligt. För vart och ett av 
områdena gäller dessutom särskilda förbud 
eller krav på hänsyn. 

Riksintresset omfattar de delar av Bro tätort 
som ligger söder om järnvägen. FÖP Bro fö-
reslår en mindre justering av tätortsgränsen 
för att införliva planområdena för Klockaren 

och Härnevi hage där detaljplanering pågår.  
Planerna gäller två mindre bostadsområden, 
och hänsyn behöver tas i detaljplaneringen till 
såväl riksintresset för friluftsliv som till de höga 
lokala kulturmiljövärdena. Kommunen har 
med hänsyn till bland annat riksintresset och 
områdets höga kulturmiljövärden valt att inte 
ytterligare utvidga tätorten söder om Ginnlögs 
väg, trots den relativa närheten till pendeltågs-
staionen. 

FÖP Bro pekar även ut området Kvista  
söder om järnvägen för bostäder i kombination 
med ett nytt friluftsområde. En förstudie har 
gjorts för området som i dagsläget är ett större  
sammanhängande skogsområde utan någon 
befintlig bebyggelse. Delar av området pekas ut 
för utveckling av nya bostäder men i de delar 
där rekreationsvärdena bedöms vara höga före- 
slås ett nytt friluftsområde med möjligheter till 
olika typer av friluftaktiviteter. Detta bedömer 
vi snarast kommer stärka riksintresset för fri-
luftslivet enligt 4 kap miljöbalken. 

Flygets riksintresse samt avgränsning  
(Arlanda) och flygbullerpåverkan   
Kollektivrafikförbindelserna mellan  
Upplands-Bro och Arlanda är dåliga och  
kommunen ska verka för att få bättre för- 
bindelse till Arlanda flygplats. Bebyggelsen 
inom kommunens tätorter ligger inte inom 
influensområdet för flygbuller. 

Riksintresse för kulturmiljövården  
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Det fanns tidigare ett utpekat riksintresseom-
råde för kulturmiljövården i Bro, se kartan 
över tidigare riksintresse kulturmiljövården 
längre fram i dokumentet. Detta område har 
dock tagits bort som riksintresse genom ett 
beslut av Riksantikvarieämbetet 2020-11-30. 
Kommunen bedömer dock att det fortfarande 
finns höga lokala kulturmiljövärden i områ-
det som bör värnas. Detta ligger till grund för 
ställningstagandet att inte ytterligare utöka tät-
ortsgränsen söder om Ginnlögs väg. 

Riksintresse för kommunikationer - E18 
(Stockholm - Riksgränsen)

Väg E18 ingår i det av EU utpekade Trans Eu-
ropean Transport Network, TEN-T. Vägarna 
som ingår i TEN-T är av särskild internationell  
betydelse. E18 är en väst-östlig förbindelse som 
förbinder Stockholm med Oslo via Västerås, 
Örebro och Karlstad.

Den bebyggelse som FÖP Bro 2040 föreslår 
kommer naturligtvis att innebära en ökad 
belastning på E18. All föreslagen bebyggel-
se i FÖP Bro 2040 med undantag av Kvista  
ligger dock inom primärt bebyggelseläge en-
ligt RUFS 2050, och går alltså i linje med den 
regionala överenskommelsen om bebyggelse-
planering. När det gäller Kvista uppgår antalet 
bostäder i förstudien till ca 230 bostäder, vilket 
motsvarar antal bostäder i gällande detaljplan 
för området där genomförandetiden har gått 
ut. Vi bedömer därmed att Kvistas påverkan på 
E18 kommer att bli försumbar. 

Trafikverket har pekat på behovet av en  
systemanalys som visar de kumulativa  
effekterna av kommunens samlade exploa-
teringar i Bro och Kungsängen. Kommunen 
håller med om att en sådan analys behövs 
och undersöker just nu förutsättningarna för 
att genomföra en sådan. Detta kommer dock 
i så fall att ske inom ramen för arbetet med  
FÖP Kungsängen, eftersom det främst är  
kommunens planerade exploateringar i 
Kungsängen som avviker från den regionala 
planeringen. Brunna trafikplats bedöms i flera 
redan genomförda trafikanalyser som särskilt 
utsatt för ökad belastning i framtiden, vilket är 
ytterligare en anledning till att systemanalysen 
kopplas till just Kungsängen. 

Riksintresse för kommunikationer -  
Mälarbanan 
Mälarbanan går från Stockholm norr om 
Mälaren, via Västerås till Örebro. Banan är 
av nationell betydelse och trafikeras av både 
person- och godstrafik, och från Bålsta mot 
Stockholm även av pendeltåg.

Den bristande spårkapaciteten på Mälarbanan 
och de problem det för med sig är väl kända. 
Trängseln är stor på såväl pendeltågen till 
Kungsängen/Bålsta som på tågen mot  
Enköping och Västerås. Systemet är störnings-
känsligt.

Höjd kapacitet på järnvägen har stor betydelse 
för Uppland-Bro så att kommunen kan få 
ökad turtäthet och mindre störningar och 
trängsel i pendeltågstrafiken. Fler spår ger 
också möjlighet till bättre pendlingsmöjlighe-

ter mot Enköping och Västerås. För att trygga 
möjligheten att i framtiden bygga fler spår 
från Kallhäll och västerut genom Upplands-
Bro ska mark reserveras längs nuvarande  
dubbelspår. 

Under 2020 tog kommunen fram en förstudie 
för Bro station som undersökte olika scena-
rier för utveckling av stationsområdet. Som 
en följd av stationsutredningen gav Samhälls-
byggnadsutskottet ett uppdrag om att ta fram 
ett utvecklingsprogram för stationsområdet. 
Utvecklingsprogrammet ska fokusera på alter-
nativet ”Västlig entré”, som utgår ifrån en ny 
entré till den nordvästra änden av perrongen.
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Markägoförhållanden
¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Upplands-Brohus AB

Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun - tomträtt

Upplands-Bro Kommunfastigheter

Övriga markägare

Strandlinje

E 18

Järnväg

Naturreservat

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Kartan visar markägoförhållanden 
i tätorterna Bro och Kungsängen. 
Av kartan framgår att merparten av 
marken i tätorten ägs av andra än 
kommunen eller dess bolag. FÖP Bro 
slår fast att det är särskilt viktigt för 
kommunen att säkerställa tillgången 
till ytor vid Bro station för utveckling 
av  bussterminal, infartsparkering för 
bil och cykel och stationsnära service, 
samt ytor för framtida fyrspår. 



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040, e-post 1 av 2
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Teckenförklaring
Naturreservat

Nybyggnadsförbud enligt väglagen

Biotopskydd

Täkttillstånd

Vattenskydd

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Bestämmelser

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro pekar ut ett utredningsför-
slag för ny vägkoppling mellan Brunna 
och Kockbacka trafikplats. En förut-
sättning för en sådan vägkoppling är 
att det är möjligt att upphäva delar av  
Lejondals naturreservat (kommunalt 
naturreservat). En utredning av denna 
och andra förutsättningar för en even-
tuell vägkoppling pågår inom ramen 
för arbetet med FÖP Kungsängen, var-
för ingen vidare analys presenteras i 
samband med granskning av FÖP Bro.  
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¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Planlagda områden

Pågående plan- och programuppdrag

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Planlagda områden

Avvägningar och hänsyn

Som kartan visar är fortfarande  
relativt stora delar av Bro tätort inte 
detaljplanerade. I de norra delarna 
(Högbytorp) finns dock ett gällan-
de planprogram (Planprogram för  
Högbytorp, godkänt 2011) som ger 
förutsättningarna för verksamheten 
som bedrivs där. Detaljplanering av 
området är inte aktuellt i dagsläget. 
I den sydöstra delen av planområdet 
för FÖP Bro ligger området ”Öster 
om Kockbacka” som i FÖP Bro pekas 
ut för naturnära markbostäder som 
följer landskapet och där värdefull 
natur sparas och kan utgöra ett vär-
de både för de boende och för andra 
besökare. Se förstudien för Öster om 
Kockbacka.

FÖP Bro förespråkar förtätning  i  
kollektivtrafiknära lägen och att inga 
ytterligare stora bebyggelseområden 
för bostäder ska pekas ut då kommu-
nen har god planberedskap för lång 
tid framöver. Mindre områden för 
bostäder kan dock tillkomma. 
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Arbetsplatser, näringsliv, verksamhet och produktion
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Teckenförklaring
Befintligt

Detaljplan finns ej utbyggt

Detaljplaneprogram finns

Pågående detaljplan

Utpekad i ÖP 2010 förändrad i detljplanearbetet

Utpekad i ÖP 2010 förändrad i FÖP 2040

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Verksamhetsområden

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro föreslår ändrad använd-
ning av det som pekades ut som  
Kockbacka verksamhetsområde, ett 
nytt mindre verksamhetsområde i 
bullerutsatt läge mellan väg och järn-
väg, i ÖP 2010. Nu pågår detaljplane-
ring för en ny skola på delar av ytan, 
och den övriga ytan pekas dels ut 
för småskaliga service-, frilufts- eller 
idrottsanläggningar, och dels för  
areella näringar, jordbruksmark. En 
del av ytan avsätts också för rekreativ 
dagvattenhantering. FÖP Bro 2040 
preciserar markanvändningen på s  
36 i granskningsförslaget. 

Det är fortsatt viktigt att reservera 
mark för fyrspår på Mälarbanan  
utmed hela sträckan.-
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Framkomlighetsproblem för jordbruksmaskin

Väghinder objekt

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro slår fast att Enköpingsvägen 
ska utvecklas till en stadsgata, med 
förtätning längs vägen och entréer 
mot gatan. FÖP Bro lyfter dock att 
det även fortsättningsvis ska vara 
möjligt för tung trafik att färdas på 
Enköpingsvägen, och att hinder för 
lantbruksfordon ska undvikas. 
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Areella näringar 
– väghinder
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Bebyggelse, anläggningar och service
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Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro slår fast i en planerings- 
inriktning att kommunen ska planera 
 för aktiva mötesplatser som bidrar 
till att knyta ihop Bros olika delar 
och stärka den sociala sammanhåll-
ningen.

0 1 000 m

Teckenförklaring

Större friluftsområde med flera aktiviteter

Lekplatser

Grill

Beachvolleybollplan

Fotbollsplan

Golfbana

Simhall

Idrottsplats

Ridhus

Sporthall

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Aktivitetsplatser
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Antal kvadratmeter friyta per boende

14 - 20 kvm

20 - 30 kvm

30 - 40 kvm

40 - 50 kvm

50 - 60 kvm

> 60 kvm

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Kartan visar att tillgången till friyta per 
boende är mindre för de boende i fler- 
bostadshus, jämfört med dem som bor i vil-
la eller radhus. Bro har många tätortsnära 
grönytor av olika karaktär som används i 
olika hög grad för rekreation och lek, men 
en del av dem kommer att tas i anspråk när 
Bro förtätas. För att de boende även fram-
gent ska ha tillgång till tätortsnära grönska 
och rekreation tar FÖP Bro ställning för att 
de förtätningar som görs ska innebära nå-
got positivt för broborna, och kommunen 
ska ta tillfället i akt vid förtätningsprojekt 
att höja kvaliteten på närliggande grönytor. 
FÖP Bro har flera planeringsinriktningar 
som syftar på att bevara och stärka friytor 
och tätortsnära grönytor. En övergripande 
naturvärdesinventering och en kartlägg-
ning av ekosystemtjänster i tätorterna  
ligger också till grund för vilka ytor som tas 
i anspråk och vilka som bevaras.
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Antal kvadratmeter  
friyta per boende
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Gångavstånd Skola/Förskola

< 500

500 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2000

2000 - 2500

2500 - 3000

3000 - 4000

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Som kartan visar har de flesta barn idag ett 
relativt kort avstånd till skola och förskola. 
Eftersom kartan endast visar befintliga 
förskolor och skolor finns de planerade 
skolorna i Tegelhagen och vid Kockbacka 
gärde inte med i kartan. Dessa skolor  
kommer till exempel innebära att 
gångavståndet minskar för boende i  
Tegelhagen, men kan öka för barnen i 
de norra delarna av Bro när Broskolan  
försvinner från centrum. 

För de områden med bostäder som lig-
ger längst från centrum är det viktigt att 
det finns bussförbindelser och bra gång- 
och cykelvägar. FÖP Bro pekar ut strate-
giska kopplingar för gång och cykel som 
ska stärkas. Förstudierna för Kvista och  
Öster om Kockbacka beskriver närmare 
hur kopplingarna ska se ut i områdena 
som studeras. 
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Gångavstånd 
skola och förskola
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Öppen förskola

Förskola kommunal

Förskola pedagogisk omsorg

Förskola fristående

Kulturskolan

Grundskola kommunal

Grundskola frisående

Fritidsgård

grundsärskola, särskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Egghult, skolskjuts

Nyborg, skolskjuts

Smidö, skolskjuts

Lennartsnäs, skolskjuts

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Se resonemang om skolor och för-
skolor på föregående sida. 

21Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Samhällsservice och 
kommunal service 
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Antal boende inom radie á 57 meter

< 20

20 - 50

50 - 100

100 - 150

150 - 200

200 - 250

250 - 350

350 - 420

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2622

Boendetäthet -  
Antal boende inom en 
radie på 57 meter
Avvägningar och hänsyn

Kartan ger en översiktlig bild av hur  
boendetätheten i tätorterna ser ut i dags-
läget. Under arbetet med FÖP Bro har 
kommunen också gjort en täthetsanalys 
som jämför de befintliga bostadsområ-
dena med dem som är under utbygg-
nad (se PM - Boendetäthet och nåbarhet i 
Upplands-Bro kommun). Analysen visar 
att tätheten i de nya stora bostadsområden 
som byggs (Tegelhagen och Trädgårds-
staden) är nästan lika hög som i det tätaste 
befintliga området Råby. I och med att  
flera både befintliga och kommande om-
råden har relativt hög täthet är det viktigt 
att service och tillgång till tätortsnära natur 
också ökar när befolkningen växer. Detta 
är ett av motiven till att FÖP Bro föreslår 
ett nytt frilufts- och rekreationsområde i  
Kvista.  
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23Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Kommunikationer, transporter och trafik
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0 1 000 m

Teckenförklaring
E 18

Järnväg

Enskild

Kommunal

Statlig

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2624

Väghållare
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907
840

902

269

E18

Trafikplats Bro

Trafikplats Kockbacka

Trafikplats Kungsängen

0 1 000 m

Teckenförklaring
Cykelnät

Kommunikation, större vägar

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

25Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Kommunikationer  
– övergripande

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro pekar särskilt på vikten av 
att fylla de luckor i cykelnätet som be-
gränsar framkomligheten. Flera pla-
neringsinriktningar handlar om att 
utveckla cykelinfrastrukturen. Detta 
sker framför allt genom det konti-
nuerliga arbetet med kommunens 
gång- och cykelplan (2012). Gång- 
och cykelplanen ska uppdateras  
under våren/sommaren 2021. 
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Busshållplats

Busslinje

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

En robust och väl utbyggd kollektiv-
trafik är en förutsättning för att klara 
omställningen till ett mer hållbart 
samhälle. FÖP Bro slår fast i ett antal 
planeringsinriktningar att kollektiv-
trafikens behov av ytor ska ha företrä-
de framför andra intressen. Som be-
skrivs i planen ska vi också prioritera 
detaljplaner som är nära kollektiv-
trafik, teknisk infrastruktur, centrum- 
noder och service. Planen lyfter 
också att det är önskvärt med en ny 
vägkoppling i Bro norr om centrum, 
framför allt mellan Lejondalsvägen 
och Kockbackavägen för att möjlig-
göra en mer effektiv körsträcka för 
buss genom Bro. Den exakta drag-
ningen av en sådan vägkoppling 
måste dock utredas närmare. 

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2626

Kollektivtrafik
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27Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Teknisk försörjning
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Vattenkiosk/Slamkiosk

VA verksamhetsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2628

Vatten och avlopp
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Kretsloppscentral

Avfallshantering & möjlig framtida energiproduktion 

Täkt - aktiv

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro föreslår en ny yta för en 
gemensam kretsloppscentral för 
Bro och Kungsängen, i anslutning 
till Kockbacka trafikplats. Den före-
slagna ytan ligger i praktiken mitt 
emellan Bro och Kungsängen, även 
om platsen rent formellt hör till Bro. 
Detta faktum, samt att det buller-
utsatta läget precis vid motorvägen 
som omöjliggör mycket annan an-
vändning, gör platsen särskilt lämp-
lig för kretsloppsverksamhet. 

29Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Kretsloppscentraler,  
avfall och täkter
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Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2630

Vattenplanering
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Bro

Lillsjön

Örnässjön

Kungsängen

Lejondalssjön

Mälaren - Broviken

Mälaren - Ryssgraven

Mälaren - Tibbleviken

¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Oklassad

Avrinningsområde - särskilt känsliga områden

Avrinningsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

31Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Vattenplanering– 
Ekologisk status och  
avrinningsområden
Avvägningar och hänsyn

Kartan är gjord utifrån data ur data-
basen för VISS (VattenInformations-
System Sverige) som beslutades 2016. 
FÖP Bro föreslår ett antal utpekanden 
och planeringsinriktningar för att 
rena dagvatten och skydda känsliga 
vattenmiljöer på olika sätt. Se vidare 
beskrivning på s 8-9 i planeringsför-
utsättningarna.
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Bro

Lillsjön

Örnässjön

Kungsängen

Lejondalssjön

Mälaren - Broviken

Mälaren - Ryssgraven

Mälaren - Tibbleviken 0 1 000 m

Teckenförklaring
Större vattentäkt

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)

Ekologiskt känsliga sjöar

Östra Mälaren vattenskyddsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro föreslår ett antal utpekanden 
och planeringsinriktningar för att 
rena dagvatten och skydda känsliga 
vattenmiljöer på olika sätt. Se vidare 
beskrivning på s 8-9 i planeringsför-
utsättningarna.

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2632

Vattenplanering –  
Ekologiskt känsliga  
områden, vattenskydd,  
större vattentäkter 
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¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Markavvattningsföretag

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

33Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Markavvattningsföretag
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Lågpunkt i landskapet

Klass 1 (obefintligt)

Klass 2 (visst)

Klass 3 (påtagligt)

Klass 4 (högt)

Klass 5 (högsta)

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Med utgångspunkt i bland annat denna 
karta över landskapets förmåga till  
vattenreglering pekar FÖP Bro ut ett  
antal ytor för dagvatten, översvämningar 
och skyfall. Syftet med dessa ytor är att 
bidra till att ta hand om dagvatten och 
överskottsvatten som annars riskerar att 
påverka både befintlig och kommande 
bebyggelse. De strategiska blågröna  
stråken identifierades och pekades ut 
tidigt i processen, för att förslagen till 
områden att förtäta skulle anpassas efter 
dessa ytor och inte tvärtom. Den mindre 
kartan visar föreslagen ny bebyggelse 
samt ytor för dagvatten, översvämningar 
och skyfall. För de ytor där bebyggel-
se och dagvattenhantering överlappar  
(mellan Lejondalsvägen och Stora  
sandhagen samt centrala Bro norr om 
järnvägen närmast spåren) föreslår vi 
småskalig bebyggelse i kombination med 
parkmiljö där ytor för dagvatten ska ingå.
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Bebyggelseutveckling

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster

Strategiska blågröna stråk

Torg, service och handel

DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD

Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark

Tätortsavgränsning

1
1 17

2

4

5

6

3

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2634

Vattenreglering
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35Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Kultur, natur, rekreation och friluftsliv
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Avvägningar och hänsyn

Riksintressen för kulturmiljövården

• Håtuna - Håbo-Tibble
• Låssa
• Görväln - farled och herrgårdsland-

skapet

Lokala intressen för kulturmiljö
Områdena beskrivs i kapitel 8 i ÖP 2010 
samt i kulturmiljöutredningarna ”Bro – 
kulturmiljöer” och ”Kungsängen – kul-
turmiljöer” (2019). Riksintresset för kul-
turmiljövården i Bro som tidigare pekade 
ut området söder om Ginnlögs väg inkl 
Bro kyrka, har tagits bort genom ett be-
slut av Riksantikvarieämbetet 2020-11-30.  
Kommunen bedömer dock att det fortfa-
rande finns höga lokala kulturmiljövärden 
i området som bör värnas. Detta ligger till 
grund för ställningstagandet att inte yt-
terligare utöka tätortsgränsen söder om  
Ginnlögs väg. 

Det finns också lokala kulturmiljövär-
den i Bro stationsområde, som pekas ut 
för stationsutveckling och viss förtätning. 
De råd och riktlinjer som framkommer i 
kulturmiljöutredningen för Bro ska vara 
vägledande vid kommande planering och 
bygglovsprövning.

¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Agrara byggnader uppförda före 1930

Karaktärsområde

Särskilt värdefullt område

E 18

Kulturmiljö riksintresse

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2636

Kulturmiljövärden
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Fornlämning punkt

Fornlämning område

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Alla fornlämningar skyddas enligt 
kulturmiljölagen och åtgärder som 
påverkar fornlämningar kräver till-
stånd från Länsstyrelsen. 

37Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Fornlämningar
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Grill

Beachvolleybollplan

Fotbollsplan

Idrottsplats

Ridhus

Sporthall

Badplatser

Båtplats

Motionsspår

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro föreslår i en planerings- 
inriktning att Bro IP ska utvecklas 
som en gemensam mötesplats för 
personer i alla åldrar med fler ytor 
och funktioner. Utöver detta pekar 
FÖP Bro ut flera ytor med tätortsnära 
natur som ska värnas och/eller ut-
vecklas för rekreation, till exempel 
Råbyskogen där det redan idag finns 
motionsspår och frisbeegolfbana.

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2638

Friluftsliv och rekreation –  
anläggningar



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040, e-post 1 av 2

0 1 000 m

Teckenförklaring
Prioriterat rekreativt promenadstråk

Cykelnät

Vikingaslingan, skridskoled

Vandringsleder, förslag

Upplands-Broleden, vandringsled

Ridled

Mälardals cykelled

Kanotled

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

De strategiska kopplingarna för gång 
och cykel som FÖP Bro föreslår har 
kommunens grönplan som utgångs-
punkt. Kopplingarna ansluter i många 
fall till befintliga leder och promenad- 
stråk, och syftar till att binda ihop 
olika delar av Bro med varandra samt 
med målpunkter och Mälarens vatten. 

39Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Friluftsliv och rekreation 
– leder
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¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Naturreservat

Naturreservatsförslag"

"Regionalt svagt samband

Grön kil

Grön värdekärna

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Upplands-Bro vill värna den regionala grön-
kilen. FÖP Bro pekar dock ut ett utred-
ningsförslag för en ny vägkoppling mellan 
Brunna verksamhetsområde och Kockbacka 
trafikplats. Syftet med en eventuell väg-
koppling är att öka vägkapaciteten för tunga 
transporter till lager- och logistikverksam-
heten i Brunna. Denna vägsträckning skulle 
i så fall gå genom grönkilen, parallellt med 
E18. Närmare utredningar och konsekvens- 
beskrivningar är under arbete och kom-
mer att presenteras i samband med att FÖP 
Kungsängen går ut på granskning framöver. 
Detta eftersom vägen främst är till för att 
hantera ökade trafikmängder i Kungsängen. 

FÖP Bro pekar också ut en  en eko- och socio- 
dukt över E18 och den eventuella nya väg-
förbindelsen för att stärka den svaga gröna 
koppling som RUFS 2050 pekar ut i grön-
kilen. Även eko- och sociodukten kommer 
att utredas och presenteras närmare inom 
ramen för FÖP Kungsängen. 

FÖP Bro pekar också ut ny bostadsbebyg-
gelse i området Kvista, men marken som 
omfattar den gröna värdekärnan ingår i det 
utpekade friluftsområdet och bevaras. 

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2640

Naturskydd
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Klass 1 - högsta natursvärde

Klass 2 - högt naturvärde

Klass 3 - påtagligt naturvärde

Klass 4 - visst naturvärde

Ängs- och betesmarker

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn 
I arbetet med FÖP Bro har en över-
gripande naturvärdesinventering och en 
kartläggning av ekosystemtjänster gjorts 
för tätorterna. Områdena för föreslagen 
ny bebyggelse är anpassad för att spara så 
mycket av de höga naturvärdena som  
möjligt, samtidigt som kommunen kan 
bygga fler bostäder och förtäta för att ut-
veckla Bro. I området Öster om Kockbacka 
har bebyggelsen till exempel placerats 
ut på ett sätt som bevarar de höga natur-
värdena i området, som dessutom kan bli 
till en värdefull kvalitet för de boende och 
andra besökare. Detsamma gäller de flesta 
föreslagna förtätningarna inom centrala 
Bro, som förlagts till platser utan höga 
naturvärden. Ett undantag är områdena 
Klockaren och Härnevi hage där detalj-
planering för bostäder pågår.

FÖP Bro innehåller också en planerings-
inriktning som säger att kommunen ska 
bevara områden med naturvärdesklass 1 
och 2. I områden med naturvärdesklass 3 
och 4 ska grönkompensationsåtgärder vid-
tas vid exploatering.
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Bebyggelseutveckling

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster

Strategiska blågröna stråk

Torg, service och handel

DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD

Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark

Tätortsavgränsning

1
1 17

2

4

5

6

3
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Naturvärden – 
övergripande
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Skyddsvärda träd (Länsstyrelsen))

Ädellövmiljöer

Viktiga spridningssamband för ädellövmiljöer

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Det finns gott om ädellövsträd i 
Upplands-Bro. FÖP Bro har haft 
som utgångspunkt att ädellövs- 
miljöer ska skyddas så långt det är 
möjligt, och att det är särskilt viktigt 
att spridningssambanden finns kvar 
när kommunen förtätas. 

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2642

Naturvärden ädellöv
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Lekvatten groddjur

Spridningsområde groddjur

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Även groddjuren är vanligt före-
kommande i kommunen. Områdena 
som utgör lekvatten för groddjur 
är så utbredda i tätorten att det 
är svårt att undvika påverkan när  
kommunen växer och byggs ut. Dock 
är det framför allt de redan besluta-
de detaljplanerna för Trädgårdssta-
den och Tegelhagen  samt befintlig  
bebyggelse som tar grodornas  
miljöer i anspråk. Genom placeringen 
av den föreslagna bebyggelsen i Kvista 
och förslagen till ytor för dagvatten-
hantering mm innebär FÖP Bro 
att åtminstone en del av grodornas 
lekvatten sparas. I samband med  
detaljplanering ska påverkan på 
groddjurens lekvatten utredas och 
eventuella kompensationsåtgärder 
utföras. 
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Naturvärden groddjur
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¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Strandlinje

Standskyddsområde generell, 100 m

Planlagda områden

Beslut om utvidgat strandskydd

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2644

Strandskydd
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Hälsa och säkerhet
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¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Lågpunktskartering, översvämningsrisk skyfall

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Se text på s 34 om vattenreglering.  
och utpekade blågröna stråk.

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2646

Översvämningar  
skyfall
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¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Översvämningsrisk Mälaren ca 1,5 m ö h

Översvämningsrisk Mälaren ca 2,7 m ö h

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Översvämningsrisk från Mälaren 
finns framför allt i den sydöstra  
delen av Bro ner mot Broviken och 
Ryssviken. FÖP Bro föreslår ingen ny 
bebyggelse av något slag i dessa om-
råden. Det befintliga verksamhets-
området Nygård är särskilt utsatt för 
översvämningsrisk från Mälaren. I 
Nygård pågår ett arbete med en ny 
detaljplan, som kan innebära att ut-
formningen av området och dess  
karaktär med storskaliga verksam-
heter kommer att ändras i framtiden. 
Hur ny bebyggelse och infrastruktur 
kan skyddas mot översvämningsrisk 
från Mälaren behöver hanteras i plan- 
arbetet för Nygård.

47Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Översvämningsrisk  
Mälaren
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0 1 000 m

Teckenförklaring

Risk för erosion (SIG) 

Risk för stabilitet (SGI)

Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse 

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

I kapitel 9 i ÖP 2010 om hälsa och  
säkerhet, tas kommunens förhåll-
ningssätt till risk för ras och skred 
upp. Där anges i en planerings- 
inriktning att detaljerade undersök-
ningar ska tas fram i samband med 
eventuell planläggning och byggande 
i och intill områden med risk för 
översvämning, skred, ras och erosion. 
Kapitel 9 i ÖP 2010 kommer att fort-
sätta gälla även sedan FÖP Bro har 
antagits, och förhållningssättet till 
risken för ras och skred är fortfarande 
detsamma. 

Man kan utläsa av kartan att flera av 
de större sammanhängande ytorna 
där risk för stabilitet eller förutsätt-
ningar för skred i finkorniga arter  
råder ligger i anslutning till bäckar 
eller våtmarker. Detta har vi tagit 
hänsyn till i planeringen genom att 
reservera dessa ytor för hantering av 
dagvatten, översvämning och skyfall.  

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2648

Ras och skred
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0 1 000 m

Teckenförklaring

Farlig verksamhet, Seveso

Riskanläggningar

Primärled, farligt gods

Sekundärled, farligt gods

Sekundärled, farligt gods (ny föreslagen sträckning)

Sekundärled, farligt gods (föreslås utgå)

Kraftledning tillhörande stamnätet

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Det är kommunens uppfattning 
att det finns bättre och säkrare  
alternativ för farligt godstrafik via  
Kockbackavägen och E18 än via  
dagens sekundärled för farligt gods 
på Enköpingsvägen genom centrala 
Bro. Kommunen anhöll hos Läns-
styrelsen i november 2017 om att 
ta bort Enköpingsvägen genom  
centrala Bro som sekundärled för 
farligt gods. Länsstyrelsen har ännu 
inte fattat något beslut i frågan. 
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Risk och säkerhet
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0 1 000 m

Teckenförklaring
17-19 grader C

19-21 grader C

21-23 grader C

23-25 grader C

25-27  grader C

27-29 grader C

29-31  grader C

31-33  grader C

33-35  grader C

35-38  grader C

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

I FÖP Bros föreslagna planerings-
inriktning om att använda fysisk  
planering för att stärka folkhälsan 
anges bland annat att vi ska skydda 
utsatta grupper vid värmeböljor  
genom att bevara och lägga till  
grönska och skugga vid skolor, äldre-
boenden och i centrum.

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2650

Höga maxtemperaturer
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Riksintressen
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0 1 000 m

Teckenförklaring

Riksintresse för järnvägsstation

Riksintresse för järnväg

Riksintresse för väg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2652

Riksintresse för  
infrastruktur och  
kommunikationer
Avvägningar och hänsyn

Se text på s 9-10 om riksintresse 
för kommunikationer, E18 och  
Mälarbanan. 
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8

¯

0 1 000 m

Teckenförklaring

!( Riksintresse numrering

Kulturmiljö riksintresse

Riksintresse Natura 2000

LST Riksintresse Rörligt friluftsliv, 4:2

Riksintresse friluftliv, MB 3:6

Riksintresse Naturvård, MB 3:6

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

53Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Riksintresse för  
kulturmiljövård, naturvård 
och friluftsliv
Avvägningar och hänsyn

Riksintressen för kulturmiljövården

• Håtuna - Håbo-Tibble

• Låssa

• Görväln - farled och herrgårds-
landskapet

Riksintresse för naturvården 
Friluftsliv enl. 4 kap miljöbalken, 
hela Mälaren med dess öar och 
stränder. 

Se text på s 9 om riksintresse för 
kulturmiljövården och riksintresse 
Friluftsliv enl. 4 kap miljöbalken.
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Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2654

Tryckta källor:

• Miljöbalken.

• Plan-. och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

• Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

• RUFS 2050.

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, 

antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 

2011, § 162. 

• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele 

Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i 

samarbete med Upplands-Bro kommun, 1991. 

• Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kom-

mun 1999-2000. Kulturhistorisk utredning del 1 och 

2. Rapport: 2001:1. Gabriele Prenzlau-Enander, 

Stockholm läns museum och Upplands-Bro kom-

mun, 2001. Behandlat av Kommunfullmäktige 18 

juni 2001, § 65. 

• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus 

på tätorterna Bro och Kungsängen. Kommunfull-

mäktige 2008-12-18.

• Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-

Bro kommun, beslutad 2012-04-18.

• Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Upplands-

Bro kommun, beslutad 2015-09-09 i Kommun-

fullmäktige.

• MKB för Översiktsplan 2010. Upplands-Bro kom-

mun 2011. 

• Upplands-Bro kommun (övergripande faktablad) 

2012.

• Turist- och fritidskarta. Upplands-Bro kommun 

2012.

• Görvälnkilen från luften. Fotobok 2012, fotograf 

Can Burcin Sahin.

• Bro kulturmiljöer. WSP, 2019.

• Kungsängen kulturmiljöer. WSP, 2019.

• Förstudie Öster om Kockbacka. Ekologigruppen i 

samarbete med Upplands-Bro kommun, 2019.

• PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun. 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

• PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kom-

mun. Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

• Länssyrelsens sammanställning av statliga och 

mellankommunala intressen av betydelse för 

kommunernas planering, januari 2019.  

• Kommunövergripande naturvärdesinventering, 

Upplands-Bro kommun, 2019-2020. 

• Förstudie för Kvista, Upplands-Bro kommun, 

2021. 

Övriga källor

• Diverse underlag från Upplands-Bro kommuns 

GIS-databas.

Planeringsunderlag och källor

Copyright kartor:

• Lantmäteriet.

• Tätortskartan Stockholms län.

• Länsstyrelsen.
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Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är en växan-
de kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar.
Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om
Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms
central . Här nns t vå t ätor ter, Kungs ängen och B ro, och en levan-
de landsbygd.

Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller be-
söker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet till grön-
områden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och goda
möjligheter för företag att växa och anställa. En modern kommun,
som fokuserar på det viktiga.

telefon: 08 - 581690 00 • e-post: kommun@upplands-bro.se

postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen

besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

webbplats: www.upplands-bro.se
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STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB 

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm  
Telefon: 08-545 556 30 
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn 
Organisationsnummer: 556655-7137 
 

 

 

 
HÅLLBARHETSKONSEKVENSBESKRIVNING 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR BRO  

 
 

Upplands-Bro kommun 

Granskningshandling maj 2021  
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 Hållbarhetsbedömning FÖP Bro i Upplands-Bro
 M1900100
 2021-05-10 s 2

 Hållbarhetsbedömning FÖP Bro i Upplands-Bro
 

Förord och läsanvisning 
Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av 
förslag tiall fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro i Upplands-Bro 
kommun. Inför samråd genomfördes hållbarhetsbedömning av FÖP 
för Bro och Kungsängen parallellt och redovisades i en gemensam 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) men inför granskning har 
HKB:n delats upp i två separata – en för varje FÖP. I de inledande 
delarna beskrivs metodik, process och avgränsningar, därefter 
konsekvenser av FÖP för Bro, ekosystemtjänster, kumulativa 
konsekvenser samt en samlad bedömning av konsekvenser i 
relation till nollalternativet. 
HKB:n har tagits fram av Helén Segerstedt, Elisabeth Mörner och 
Ebba Sundberg på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med 
hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med 
kommunens tjänstemän: 

Susanna Evert, Samhällsplanerare 
Erik Sandqvist, Samhällsplanerare  
Johan Möllegård, Kommunekolog och samhällsplanerare 
 
Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i 
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i 
arbetsgruppen och medverkat på workshops om 
hållbarhetsbedömningen. 
 
Foto framsida: Flygfoto över Bro, Upplands-Bro kommun 
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 Hållbarhetsbedömning FÖP Bro i Upplands-Bro
 

Sammanfattning  
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till översiktsplan för 
tätorten Bro. Den fördjupade översiktsplanen för Bro antas medföra 
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap 
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari 
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet 
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering 
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 
   
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också 
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet 
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär 
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms. 
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett 
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med 
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja 
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen 
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga 
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Genom detta 
arbetssätt har flera perspektiv av hållbarhet integrerats i processen.  

Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen. 
Planförslagets (inklusive nollalternativets) möjligheter att bidra till 
en hållbar utveckling har utvärderats med hjälp av en värderos. 
Värderosen ska betraktas som en bedömning av förutsättningarna 
att nå en hållbar utveckling och inte som ett absolut värde på 
hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och värderosen visar att 
planförslaget och nollalternativen har olika stora möjligheter att 
bidra till en hållbar utveckling. Bedömningarna utgår ifrån att 

planförslagen och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i 
fortsatt planering. 

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.  

Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer 
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och 
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt 
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre 
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer 
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och 
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har 
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd 
laddinfrastruktur, i karta pekar ut områden för utveckling av 
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten, 
ytor för översvämning och skyfall samt pekar ut prioritering 
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med 
föreslagen bebyggelseutveckling, 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 planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur 
och biologisk mångfald innebär planförslaget nya 
planeringsinriktningar som säger att befintliga naturvärden av klass 
1 och 2 ska sparas samt att klass 3 och 4 ska grönkompenseras. När 
det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms 
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planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning 
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för 
buller, utsläpp till luft och risker.   

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart 
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt 
boendemiljö 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 planeringsinriktningar gällande Bro torg och 
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och 
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av 
områden kan ske samtidigt som de förtätas.  

Planförslaget bedöms vara mer hållbart ur kulturmiljösynpunkt 
jämfört med nollalternativet. I planförslaget finns 
planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, 
samt om att tillvarata stationsområdets värdefulla kulturmiljöer. I 
plankartan har kulturmiljöintressen synliggjorts i de områden där 
bebyggelse planeras i anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro 
stationsområde och Sandhaga). Planförslaget innebär även mindre 
intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet. 

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 omfattar båda alternativen utveckling av bostäder, 
verksamheter och service samt att tillgängligheten till 
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock 
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken, 
utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör natur- 
och kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och 
näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Bro. Genom att 
planförslaget redovisar en prioritering 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 kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.  

Planförslaget för Bro bedöms ge goda möjligheter att bidra till en 
hållbar utveckling. Några viktiga punkter att ta med sig i 
efterföljande planeringsarbete har dock identifierats. Detta rör 
frågor gällande bland annat säker dagvattenhantering och att 
skydda recipienten Mälaren som är dricksvattentäkt och omfattas 
av miljökvalitetsnormer för vatten, skapa goda och hälsosamma 
ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och naturmiljöer och 
viktig grönstruktur. Prioritering av utbyggnadsordning är också en 
viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna HKB för att 
bland annat skapa ekonomisk hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad 
och minskat bilberoende. Det är därför av vikt att föreslagen 
utbyggnadsordning följs. 
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Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund och syfte 
Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,  
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har 
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades 
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I 
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att 
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att 
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade 
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför 
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare 
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har 
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för 
tätorterna Bro och Kungsängen som gick ut på samråd 9 juni – 25 
oktober 2020. I uppdragen att ta fram de fördjupade 
översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom fyra 
temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat 
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram 
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska 
planeringen ytterligare. 
 
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande 
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden 
kallad FÖP 2016. FÖP Bro är en geografisk fördjupning och 
innebär ytterligare en ändring av ÖP 2010.  FÖP Bro ersätter 
kapitel 10 ”Bro” i ÖP 2010 och innebär också förändringar i 
kapitlen om boende och infrastruktur i ÖP 2010 för de delar av Bro 

som ligger innanför tätortsgränsen. I övrigt fortsätter alla kapitel i 
ÖP 2010 och FÖP 2016 att gälla som tidigare. Detta preciseras i 
FÖP Bro. 

En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en 
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller 
programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De 
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av 
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk 
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar 
utveckling främjas.   

Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också 
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e 
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en 
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska 
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.  
Inför samråd genomfördes hållbarhetsbedömning av FÖP för Bro 
och Kungsängen parallellt och redovisades i en gemensam 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) men inför granskning har 
HKB:n delats upp i två separata. Denna HKB avser FÖP för Bro. 

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning 
Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken 
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer 
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och 
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
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trädde i kraft. Planuppdraget för Bro kom under 2018 de varför de 
nya bestämmelserna avseende miljöbedömningar av planer och 
program har bedömts vara tillämpliga. 

Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och 
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer 
eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen 
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av 
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och 
konsekvenser för människa och miljö. 

Eftersom den aktuella planen är av sådan art att den kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget 
undersökningssamråd.  Däremot ska kommunen samråda om 
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd) 
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de 
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av 
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller 
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).   

1.3. Metod 

1.3.1. Arbetssätt 
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp 
arbetat tillsammans med målformuleringar och inriktningar för FÖP 
Bro. Vidare har ett antal hållbarhetskriterier definierats som är 
relevanta för Bro och Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med 
planförslagen och hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i 
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja 

en hållbar utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt 
kommunens bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i 
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har 
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen 
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens 
från kommunens alla förvaltningar.   

Tabell 1. Hållbarhetskriterier för FÖP för Kungsängen och Bro 

Social hållbarhet Miljömässig hållbarhet Ekonomisk hållbarhet 

En blandning av boende 
och funktioner 

Infrastruktur för resande 
utan fossila bränslen 

Resurseffektiv 
markanvändning och 
utbyggnadsordning 

Ökad sammanhållning 
inom och mellan tätorterna 

Rena och levande 
vattenmiljöer 

Goda förutsättningar för att 
bo och försörja sig 

Rik och tillgänglig natur- 
och kulturmiljö 

Miljöer anpassade för att 
klara extrema 
vädersituationer 

Möjligheter för näringslivet 
att växa och utvecklas 

Jämlik tillgång till 
utemiljöer och offentliga 
rum 

Väl fungerande ekosystem 
och rik biologisk mångfald 

Kostnadseffektiv 
infrastruktur, 
lokalförsörjning och 
service till medborgarna   

Miljöer som främjar god 
folkhälsa 

Ett utvecklat samspel 
mellan landsbygd och 
tätort 

 

 

Under hösten 2019 genomfördes två workshops där diskussioner 
fördes i tre grupper: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
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Varje workshop avslutades med en gemensam redovisning och 
summering för att kunna identifiera eventuella synergier eller 
konflikter mellan de tre perspektiven.  

Vid den första workshopen diskuterades tidiga planförslag och 
planeringsinriktningar utifrån kommunens hållbarhetskriterier. 
Följande frågeställningar låg till grund för diskussionen: 

 Bidrar planen till att främja/skapa möjligheter till angivna 
hållbarhetskriterier? 

 Om inte, vad kan vi göra inom ramen för FÖP:en för att 
stärka detta? Kan planförslaget justeras/revideras? Hur? 

 Finns det ställningstaganden som är 
gynnsamma/ogynnsamma utifrån flera kriterier?  

 Vilka är de viktigaste/största konsekvenserna (negativa 
som positiva) som uppstår? 

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för 
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och 
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.  

Inför granskningsskedet hölls ett strukturerat samtal med 
representanter från kommunala förvaltningar där inkomna 
samrådssynpunkter och förslag till revideringar av planförslaget 
presenterades och diskuterades. Samrådsförslagets värderos och 
följande frågeställningar låg till grund för diskussionen: 

 Vilka blir konsekvenserna utifrån miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet av det reviderade förslaget?  

 Kan planförslaget revideras ytterligare utifrån identifierade 
konsekvenser och bli mer hållbart?   

Utifrån resultaten av gruppdiskussionerna bearbetades planförslaget 
ytterligare. Övergripande ändringar framgår i kapitel 4.3. 

1.3.2. Bedömning av konsekvenser 
Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt 
från ovan angivna hållbarhetskriterier, de diskussioner som fördes 
vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes respektive 
vid det strukturerade samtalet. I konsekvensbedömningarna har 
även bedömningsgrunder såsom till exempel kommunala och 
regionala riktlinjer, planer och program för t ex dagvattenhantering, 
klimatanpassning, grönstruktur och kulturmiljö tillämpats, liksom 
lagkrav som t ex miljökvalitetsnormer.   

Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade 
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande 
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att 
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.   

I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av 
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot 
nuläget. I kapitel 8 redovisas konsekvensbedömningar av 
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslaget. 

1.4. Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling fick stort internationellt genomslag i 
samband med att FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), 
även kallad Bruntlandrapporten, publicerades. I denna definieras 
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hållbar utveckling som en ”utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov”.  

Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tolkas och förstås på 
många olika sätt beroende på personens bakgrund och i vilket 
sammanhang begreppet används. I planeringssammanhang kan det 
handla om att känna sig trygg i sin närmiljö, att minska utsläpp av 
klimatpåverkande gaser eller att skapa attraktiva stadsdelar för 
företagande och boende. Den fysiska planeringen är ett viktigt 
redskap som kommunen har där möjligheter finns att skapa en 
hållbar fysisk miljö. I en fördjupad översiktsplan behandlas frågor 
om exempelvis infrastruktur, markanvändning, bebyggelse och 
bevarandevärden. Genom att exempelvis planera för god 
tillgänglighet till kollektivtrafik kan översiktsplanen skapa 
förutsättningar för att ändra den enskilda individens beteende. 

Ett viktigt begrepp inom diskussionen om hållbarhet är resiliens, 
som betyder förmågan att återhämta sig eller motstå olika 
störningar. En hållbar utveckling innebär att vi bygger resilienta 
samhällen och system (ekologiskt/miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt) som kan fortsätta att utvecklas och anpassas trots olika 
typer av störningar. Dessa störningar kan exempelvis vara kopplade 
till politik, befolkning eller klimatförändringar. 

Det finns flera synsätt i fråga om hur de olika dimensionerna av 
hållbarhet hänger ihop och hur detta förenklat kan beskrivas. I 
Figur 1 finns ett synsätt redovisat som ligger i linje med 
kommunens syn. Kortfattad beskrivning av detta synsätt är att den 
sociala hållbarheten är målet, den miljömässiga hållbarheten de 

grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten 
medlet för att nå målet.  

Kommunen har i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för 
Bro och Kungsängen valt att utgå från samma definition av social 
hållbarhet som används i rapporten Skillnadernas Stockholm 
(Stockholm Stad, 2015): En socialt hållbar utveckling innebär att 
samhällets resurser fördelas på sätt som skapar möjlighet för fler 
att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och boende med 
tillgång till önskade kvaliteter. Det betyder också att den sociala 
sammanhållningen och samhörigheten med samhället stärks genom 
att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Och det innebär att 
människors behov av trygghet säkerställs. 
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Figur 1. Modell	av	hållbar	utveckling	 
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2. AVGRÄNSNINGAR 

Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda 
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till 
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram. 
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade 

länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker, 
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och 
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn. 

Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens 
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats 
enligt Tabell 2 och Tabell 3. 
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Tabell 3  
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Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt för 
arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har 
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket 
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive 
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§ 
miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk 
miljöbedömning. 

Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen. 
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna 
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur), 
vattenområden och påverkan på riksintressena E18 och 
Mälarbanan. 

Tabell 2. Avgränsning i geografi, tid och nivå 

Geografi I huvudsak respektive 
tätort enligt 
tätortsavgränsningen i 
planförslagen samt 
närliggande områden, i 
vissa fall 
Stockholmsregionen i 
ett mer regionalt 
perspektiv 

Regionala konsekvenser kommer att 
belysas där det bedöms som relevant, 
t ex påverkan på riksintresse 
kommunikationer, grönkilar och 
Mälaren.  

Tid I huvudsak 2040 med 
utblick mot 2050. 

Vid denna tidpunkt antas FÖP vara 
realiserad. I FÖP:en redovisas även 
utbyggnadsordning vars 
konsekvenser beskrivs övergripande.  

Nivå Strategisk/Övergripande Konsekvenser beskrivs med 
utgångspunkt i FÖP:ens 
detaljeringsgrad. 
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Tabell 3. Avgränsning i sak 

Kriterier Social hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskrivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken 

En blandning av boende och funktioner FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och 
funktionsblandning.  

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa 

Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna FÖP skapar förutsättningar för attraktiva miljöer och 
målpunkter 

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa 

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö FÖP skyddar och stärker natur- och kulturvärden, skapar 
förutsättningar för att tillgängliggöra dessa. 

Kulturmiljö 
Folkhälsa 

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö 
 

Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum FÖP skapar förutsättningar för olika typer av aktiviteter för 
olika målgrupper, trygga och säkra miljöer.  

Boendemiljö och trygghet 
 

Befolkning och människors hälsa 

Miljöer som främjar god folkhälsa FÖP skapar förutsättningar för fysisk aktivitet, tillgång till 
natur och hälsosamma ute- och boendemiljöer  

Folkhälsa 
Hälsa och säkerhet 

Befolkning och människors hälsa 

Kriterier Miljömässig hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskrivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken 

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen.  Klimat och klimatanpassning Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö, 

Rena och levande vattenmiljöer FÖP ger förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, 
skydda vattenmiljöer och dess naturvärden. 

Vattenmiljöer och vattenkvalitet  Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö, 

Miljöer anpassade för att klara extrema 
vädersituationer 

FÖP ger förutsättningar för att klara extrema vädersituationer, 
t ex fördröja dagvatten, utveckla och bevara grönstruktur. 

Klimat och klimatanpassning Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö, 

Väl fungerande ekosystem och en rik biologisk 
mångfald 

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband  Grönstruktur och biologisk mångfald 
 

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 
kap., och biologisk mångfald i övrigt, 

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort FÖP ger förutsättningar för odling och koppling mellan stad 
och omgivande landsbygd 

Kulturmiljö (beskrivs under social 
hållbarhet) 

Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, 

Kriterier Ekonomisk hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskrivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap miljöbalken 

Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning 
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning 

Kommunalekonomi och robusthet Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, 

Goda förutsättningar för att bo och försörja sig FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och 
funktionsblandning 

Befolkning och bostadsmarknad 
Arbetsmarknad och näringsliv 

Befolkning och människors hälsa 

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och 
infrastruktur. 

Arbetsmarknad och näringsliv 
 

Befolkning och människors hälsa 

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och 
service till medborgarna  

FÖP ger förutsättningar att nyttja och utveckla befintlig 
infrastruktur, lokaler och service. 

Kommunalekonomi och robusthet 
 

Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, 
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2.1. Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är gratistjänster och produkter som naturen ger 
oss människor, och som vi ytterst är beroende av för vår välfärd och 
livskvalitet. Det kan exempelvis handla om växters renande av 
luften, bins pollinering av grödor, buskars och träds dämpning av 
buller eller att människans välmående och hälsa ökar i naturen. En 
plats kan därmed innefatta flera funktioner. Parker och 
grönområden i tätort bidrar exempelvis till värdefull rekreation, 
men de renar även luft och vatten, verkar temperaturreglerande, tar 
upp nederbörd och dämpar buller. 

Ekosystemtjänster används som begrepp för att visa nyttan av dessa 
tjänster, och för att kunna diskutera, värdera och integrera dem i 
samhällsbeslut. Begreppet har använts sedan början av 2000-talet 
och myntades i och med forskningsprogrammet Millennium 
Ecosystem Assessment (2005) som syftade till att utreda 
förändringar i ekosystem och deras påverkan på människor. 
Forskningsprogrammet tog fram en kategoriindelning av 
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella 
ekosystemtjänster. 

En kartläggning av ekosystemtjänster och hur dessa påverkas av 
planförslaget beskrivs i HKB:n.  

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s 
globala miljömål 
Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att 
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda 
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna 
mål 11 Hållbara städer och samhällen men i viss mån även målen 

om God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar industri, 
Innovationer och infrastruktur, Minska ojämlikhet, Hållbar 
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar samt 
Ekosystem och ekologisk mångfald. 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som 
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv. 
Riksdagen har också beslutat om ett övergripande nationellt 
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation”. Vidare beslutades om 8 
övergripande målområden.  

De globala mål som är relevanta att bedöma i denna HKB och som 
kopplar till fysisk planering täcks in av de nationella 
miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. I denna HKB görs därför 
en bedömning utifrån de miljökvalitetsmål och folkhälsomål som 
bedömts vara relevanta, se Figur 2.  
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Figur 2. Globala mål, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. De 
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som är markerade med fet text har 
bedömts vara relevanta att utvärdera i denna HKB.  

3. NULÄGESBESKRIVNING 

Bro är kommunens näst största tätort med omkring 9 700 invånare 
(2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett 
serviceutbud. Pendeltåget löper norr om orten och går i 
halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta. 

Bro tätort har en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, 
bostadsområden och centrum. Bostadsområden ligger 
huvudsakligen separerade från varandra och gator och parkeringar 
är generöst tilltagna. Bebyggelsen är genomgående låg och gles. 
Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt 
sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Orten är lätt åtkomlig 
via järnvägsstationen och E18 med två trafikplatser, samtidigt som 
landsbygden är väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd. 

I Bro centrum finns flera äldre byggnader med kulturmiljövärde i 
centrala lägen. Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning 
av olika stilar. I samhället finns också skolor och förskolor, 
bibliotek och simhall. I Bro är det nära till naturområdena norr och 
öster om tätorten, vilka erbjuder goda rekreationsmöjligheter. I 
söder och väster dominerar det öppnare odlingslandskapet. Söder 
om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen parallellt med 
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns 
mellan Bro och Kungsängen. Norr om korsningen mellan E18 och 
väg 269 med infart från väg 269 finns idag Högbytorps avfalls- och 
kretsloppsanläggning. Även söder om E18, öster om väg 269 finns 
verksamhets- och handelsområden.   
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Figur 3. Orienteringskarta över Bro. 

4. ALTERNATIVREDOVISNING  

4.1. Planförslag  

4.1.1. Inledning 
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i 
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och 
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta 
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor 
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar 
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.  
 
Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i 
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket 
definierats som nollalternativet, se avsnitt 4.2). I planförslaget 
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns 
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade 
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att 
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 5.3 Ekonomisk hållbarhet). 
 

4.1.2. Beskrivning av planförslag  
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet 
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm. 
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.  
 
Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett 
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar 
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas 

E18 
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ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till 
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya 
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas. 
 
Bro ska utvecklas till en småstad vilket kräver att det finns 
arbetsplatser i centrala delar av kommunen, för att skapa liv och 
rörelse även på dagtid.  
 
Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden 
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att 
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare, 
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och 
öka. 
 
Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och 
underlaget för service och restauranger ska stärkas. 
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka 
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde. 
 
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av 
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och 
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för 
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen 
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och 
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att 

skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de 
nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning 
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen 
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tio-
femton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i 
Bro.  
 
När det gäller Bro stationsområde har en förstudie (Spacescape, 
2021) med olika scenarios tagits fram. Planförslaget bygger på 
scenariot med en västlig entré som bland annat innebär att en ny 
stationsentré anläggs i den nordvästra änden av perrongen i Bro. 
Planförslaget innebär att stationsområdet utvecklas till en 
mötesplats och knutpunkt i småstaden Bro. Hela området med dess 
funktioner utvecklas för att kollektivtrafiken ska fungera och vara 
attraktiv. Tillgängligheten till stationen ska öka för cyklister, 
gående och kollektivtrafikresenärer, ytor ska reserveras för bland 
annat utveckling av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel 
samt stationsnära service. Planering ska ske för ett vändspår för 
pendeln vilket är en förutsättning för tätare pendeltågsavgångar. En 
ny vägförbindelse ska skapas över eller under järnvägen väster om 
perrongen. Grönområdet runt Sätrabäcken och vid Härnevi bollplan 
utvecklas för rekreation och lek. 
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat bebyggelseutveckling. 
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat infrastruktur och kopplingar.
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4.2. Nollalternativ 
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i Upplands-
Bro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas. 
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den 
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande 
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver 
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än 
översiktsplanen.  

Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och 
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras 
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan 
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en 
hel del skillnader.  

I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska 
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya 
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av 
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare 
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten 
till stationen ska öka för cyklister, gående och 
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka 
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa 
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra. 
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och 
ändringar gentemot ÖP 2010. 

Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på 
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De 
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet 
är: 

 Ändringar i tätortsavgränsning till följd av den utveckling 
som redan har skett med beviljade planuppdrag för 
bostäder utanför tätortsavgränsningen, samt till följd av att 
utveckla befintlig areell näring inom jordbruks- och 
naturmark istället för att bygga bostäder. 

 Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av 
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och 
områden att utveckla som grönområden. 

 Områden inom befintlig tätort att utveckla för ny 
bostadsbebyggelse 

 Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning 
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis: 

o Bro torg (förtätning med bostäder och 
verksamheter, nya grönstråk, förändrad 
vägstruktur och kopplingar m.m.) 

o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, nya 
plankorsningar, omvandling till småstadsgata med 
hjälp av förtätning 
med bebyggelse av småstadstyp och medveten 

o gestaltning av gaturummet.) 
o Stråket mellan Bro torg och stationsområdet (fler 

sätt att ta sig från norra Bro genom gamla Bro ner 
mot järnvägen) 

o Bro station (nytt vändspår, ny stationsentré, 
infartsparkering, förtätning med bostäder, 
utvidgning av bussterminal) 

o Bro IP (utvidgas med verksamheter även norr om 
järnvägen, gång- och cykelbro över järnvägen) 

o Ny kretsloppscentral vid Kockbacka-E18 
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt 

förtydligande av gc-stråken dit.   
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 Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper 
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från 
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga 
spridningssamband.   

 Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till 
exempel minskad omfattning av område för 
bostadsbebyggelse i Kvista, nya ytor för 
dagvattenhantering i Sätra- och Nygårdsbäcksstråket, ny 
markanvändning vid Kockbacka industriområde. 

 Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare 
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär 
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de 
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet, 
preciseringar görs för dagvattenhantering, 
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget 
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i 
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, 
klass 3 och 4 grönkompenseras). 

 Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar 
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur 
och tydliga riktlinjer kring genomförande av 
bebyggelseutveckling.  

 Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om 
genomförandet och strukturerad uppföljning av 
översiktsplanen 

4.3. Övriga alternativ  
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en 
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt 
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under 
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och 

budget 2021” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare 
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2% 
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika 
plats.  

Alternativ för utveckling av bostadsbebyggelse har diskuterats 
under processens gång. En inledande fråga var om det fanns 
anledning att ompröva grundläggande och principiella avvägningar 
som gjorts i ÖP 2010? Borde tätortsavgränsningen utökas mer för 
att möjliggöra mer detaljplanering, bostäder och arbetsplatser? Ska 
verksamhetsområdena i Bro omvandlas och ska områdena Finnsta 
och Råby ”byggas ihop” genom exploatering i Råbyskogen? 
Aktualitetsprövningen av ÖP 2010 år 2017 visade att de flesta 
grundläggande ställningstaganden kring mark- och 
vattenanvändning som finns i ÖP 2010 står sig. I FÖP Bro följs 
därför i möjligaste mån de intentionerna och de avvägningar som 
redan gjorts i ÖP 2010 för en konsekvent planering. I de fall FÖP 
Bro föreslår förändringar (snarare än fördjupningar) i planeringen 
beror det i de flesta fall på att förutsättningarna har förändrats. 
Detta gäller till exempel i Kvista där genomförandetiden för en 
gällande detaljplan har gått ut och där det finns ett behov av att 
arbeta med kopplingen mellan Tegelhagen, Kvista och övriga Bro. 
Söder om Ginnlögs väg föreslås en ändring i tätortsavgränsningen 
för att införliva två mindre pågående detaljplaner i tätorten. Resten 
av området föreslås ligga kvar utanför tätortsgränsen, och pekas 
alltså inte ut för bebyggelse, vilket är en avvägning mellan lokala 
kulturmiljöintressen och inriktningen om att i första hand förlägga 
bostadsbebyggelse nära pendeltågsstation, befintlig bebyggelse och 
annan infrastruktur.  

Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under cirka tre års 
tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades.  Inom ramen för 
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planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande 
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018. 
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska 
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet. 
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med 
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med 
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för 
bebyggelseutveckling i planförslaget. 

Detta, tillsammans med framtagna underlag och den 
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med 
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats 
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de 
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker, 
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med 
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen 
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som 
planförslaget ger upphov till.  

I punktlistan nedan ges exempel på revideringar som gjorts efter 
samrådet. De som är av betydelse för HKB:n är: 

 Precisering av planerna för Kvistaområdet där större andel 
naturmark lämnas och området i väster avsätts för 
friluftsändamål, vilket är positiv ur natur- och 
rekreationssynpunkt.   

 Minskat område för bostadsbebyggelse i Sandhagen i syfte 
att minska intrång i angränsande kulturmiljö norr om 
bebyggelseområdet. 

 Skyddsvärda kulturmiljöer har synliggjorts i plankartan och 
en planeringsinriktning har tillkommit om att 
stationsområdets värdefulla kulturmiljöer ska tillvaratas.  

 Cykelstråk har förstärkts och förslag om att leda in biltrafik 
på torget har tagits bort. Flera planeringsinriktningar har 
tillkommit om att gynna cykeltrafik och utveckla 
målpunkter. Nya planeringsinriktningar om att utveckla 
Bro IP och att använda fysisk planering för en stärkt 
folkhälsa samt för att utveckla ett mer sammanhållet och 
jämlikt Bro har tillkommit. Ny och befintlig bebyggelse ska 
bindas samman med gemensam odling. Barnperspektivet 
har lyfts tydligare i planeringsinriktningar för torget och 
stationsområdet. Bro torg ska utvecklas till en trygg 
mötesplats. Sammantaget är dessa förändringar positiva 
utifrån social hållbarhet.  

 Fler och tydligare planeringsinriktningar har tillkommit 
kopplat till lokaler och service vid bl.a. torget och om att 
hänsyn ska tas till de lokala marknadsförutsättningarna vid 
detaljplanering vilket är positivt utifrån ekonomisk 
hållbarhet.  

 En planeringsinriktning om blandning av olika hustyper 
och upplåtelseformer för bostäder har tillkommit vilket ger 
förutsättningar för ett mer varierat bostadsutbud och 
därigenom en mer diversifierad befolkning. Detta är 
positivt utifrån ekonomisk och social hållbarhet. 

 Ny planeringsinriktning om att prioritera detaljplaner som 
bidrar till att uppfylla kommunens mål om ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbart samhälle tydliggör att 
fortsatt utveckling av Bro ska ske med fokus på hållbar 
utveckling. 
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5. HÅLLBARHETSBEDÖMNING 
PLANFÖRSLAG BRO 

I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt. 
Under samtliga rubriker beskrivs förutsättningar, relevanta 
bedömningsgrunder (till exempel riktvärden, MKN med mera) och 
konsekvenser. 

5.1. Miljömässig hållbarhet 

5.1.1. Klimatpåverkan och klimatanpassning 
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser 
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta 
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning 
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och 
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i 
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

  

 
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den 
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av 

växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än 
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige 
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045. 
(Region Stockholm, 2019) 
 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så 
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket 
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro 
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren 
samt till ökad nederbörd.  
 
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för 
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn 
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015). 
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk 
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro 
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6. 
 
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering 
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av 
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Länsstyrelsen 
rekommenderar bland annat att ny bebyggelse planeras så att den 
inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst 
ett 100-årsregn. Kommunen har inte genomfört någon egen 
skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över 
lågpunkter där det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka 
lågpunkter som finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden 
som är mest utsatta finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner 
in i tätorten (i väster vid järnvägen respektive norr om E18). Det 
finns även dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser 
i Bro. 

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen 
Miljöer anpassade för att klara extrema 
vädersituationer  
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I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs 
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med 
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt 
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.  
 
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga 
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller 

till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och 
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika 
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar 
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras 
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda 
att det är en fara. 
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Figur 6. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
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Konsekvenser 
 
Klimatpåverkan 
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning, 
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna 
planeringsinriktningar ger bättre förutsättningar för resande utan 
fossila bränslen.  Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet 
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock 
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att 
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av 
växthusgaser.  

En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget 
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019). 
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i 
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att 
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största 
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp 
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske 
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att skapa 
förutsättningar för en utbyggd laddinfrastruktur för en utökad 
elektrisk fordonsflotta och planera för fler klimatvänliga drivmedel.  
 
En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av 
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en 
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att 
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden 
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik 
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare 
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera 
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och 

vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka 
tillgängligheten. Planförslaget innehåller flera 
planeringsinriktningar för att underlätta cykeltrafik, t ex att 
cykelnätet i Bro ska byggas ut och knytas ihop för att göra det 
enklare, tryggare och trevligare att gå och cykla, samt att 
cykelstråket mellan Bro och verksamhetsområdet i Brunna ska 
stärkas för att knyta tätorterna tätare ihop. Planeringsinriktningen 
om att utveckla närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer 
”hemester” (semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är 
också ett led i att minska biltrafik. 
 
Klimatanpassning 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att 
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara 
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet 
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.  
 
I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas 
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas 
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på 
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 6. I 
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för 
dagvatten, översvämningar och skyfall.  
 
Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett 
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid 
värmebölja. Det finns en planeringsinriktning om att använda fysisk 
planering för att stärka folkhälsan vilken innefattar att skydda 
utsatta grupper vid värmeböljor genom att bevara och lägga till 
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grönska och skugga vid skolor, äldreboenden och centrum. 
Grönstrukturen spelar även en annan viktig roll för klimatet genom 
att träd och gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. 
Det är därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett 
klimatperspektiv, se kapitlet om Grönstruktur och biologisk 
mångfald.  
 
I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med 
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som 
föreslås utvecklas i FÖP:en.  
 
I identifierade lågpunkter behöver Länsstyrelsens 
rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Det innefattar att: 

 Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller 
orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-
årsregn.  

 Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i 
detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs. 

 Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och 
planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en 
översvämning.  

 Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska 
vid behov säkerställas.  

 
Vid planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats 
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga 
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt 
planering utmed bäckarna. I de områden där risk för översvämning 
har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra delen av Bro 
och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst) finns inga 
utvecklingsområden utpekade i FÖP:en. 

 
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall 
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP 
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid 
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver 
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt 
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en 
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse. 
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5.1.2. Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner 
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i 
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns 
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i 
Broviken i Mälaren.  Kommunen har ett system med 
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren, 
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt 
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av 
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och 
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med 
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det 
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen 
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i 
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på 
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i 
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande 
gällande kvalitet och kvantitet. 
 
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är 
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den 
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten, 

enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som 
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för 
Upplands-Bro kommun, 2015) 
 
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget men förslag till 
dagvattenpolicy och dagvattenplan finns framtaget och är ute på 
remiss.  Dagvattenplanen samlar och tydliggör kommunens arbete 
med dagvatten. De övergripande målen för hållbar 
dagvattenhantering som fastslås i dagvattenpolicyn, beskrivs och 
utvecklas ytterligare i dagvattenplanen. I ÖP 2010 anges att 
ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara 
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt 
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna 
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp 
genom exempelvis infiltration och växtupptag.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det 
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för 
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en 
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av 
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna.  
 
Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som 
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska 
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både 
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god 
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av 
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28) 
 

Rena och levande vattenmiljöer       
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Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt 
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och 
musselvatten. 
Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god 
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom 
Bro tätort. 
 
Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000 
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är 
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I kommunens 
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område. 
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för 
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av 
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som 
identifierats för Broviken.  
 
Uppland-Bro kommuns vattenplan  
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har 
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster. 
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den 
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den 
kemiska statusen bedömdes vara god. 
 
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden 
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status 
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var 
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga 
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och 

kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara 
god. 
 
Östra Mälarens vattenskyddsområde 
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde, 
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet 
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid 
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren. 
 
Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger 
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda 
vattenmiljöer och dess naturvärden.  Detta ligger i linje med 
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.   

I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En 
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och 
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga 
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat 
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre 
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och 
fördröja dagvatten. 
 
Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av 
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde. 
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och 
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav 
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och 
minska belastningen av föroreningar och närsalter.   
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I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning 
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska 
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade 
dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden 
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens 
tillflöden, se Figur 6. I planeringsinriktningarna framgår också att 
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.  
 
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall 
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP 
behöver utredas inom respektive detaljplan. Vid utpekade av 
strategiska områden för hantering av dagvatten, och 
dagvattenhantering i detaljplanering, bör man beakta 
förekomsten av markföroreningar för att skydda yt- och 
grundvatten. 
 
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och för att 
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt 
kunna minska belastningen av föroreningar. Eftersom Broviken är 
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk 
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta. 
Upplands-Bro kommun arbetar med ett åtgärdsprogram i Bro tätort 
för Broviken. I åtgärdsprogrammet föreslås lämpliga åtgärder inom 
avrinningsområdet som syftar till att minska 
föroreningsbelastningen från Bro tätort, och därigenom skapa bättre 
vattenkvalitet i Broviken, och dessutom tillskapa ekologiska och 
rekreationsmässiga värden. Det finns ännu inga beslut om 
genomförande av åtgärder eller finansiering. 
 
I fortsatt detaljplanering är det angeläget att 
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska 

statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i 
övrigt.  
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5.1.3. Grönstruktur och biologisk mångfald  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
Bro präglas både av ett jordbrukslandskap med arealer av åker och 
med inslag av ängs- och hagmark samt av ett skogslandskap. I 
norra, södra och östra delen av Bro finns större sammanhängande 
skogsområden med stora arealer barrskog men här finns också 
områden med lövskog och blandskog. Mälaren, liksom de södra 
delarna av Bro, är av riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken 
(Mälaren med öar och strandområden). Området är av riksintresse 
med hänsyn till dess natur- och kulturvärden. 
 
Några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren, ligger 
Broängarnas naturreservat vars område består av strandängar, 
hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna, som är en del 
av Broängarnas naturreservat, är ett Natura 2000-område, som är 
EU:s skydd för vissa naturtyper.  
 
Söder om Bro, parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen 
Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster 
om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns mellan Bro och 
Kungsängen. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande 
grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera 
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation. 

 
Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.  
 
Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk 
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom 
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt 
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal 
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att 
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger 
i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och en rik 
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver 
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare 
i efterföljande arbete. 
 
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas. 
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras 
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i 
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större 
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar 
kan bevaras. 
 
Genom att, som planen anger, spara områden med högsta 
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om 
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid 
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den 
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas. 
Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt 
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland 

Väl fungerande ekosystem och rik biologisk 
mångfald  
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annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella 
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att 
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. I 
Kvistaområdet pekar planen ut ett större område för utveckling av 
ett nytt friluftsområde vilket också är positivt för bevarande av 
naturmiljöer. I Kvistaområdet tas områden av huvudsakligen 
naturvärdesklass 3 i anspråk men bebyggelseutveckling och nya 
vägkopplingar anges också i direkt anslutning till områden av 
naturvärdesklass 2. Områden av både naturvärdesklass 2 och 3 har 
undantagits från bebyggelseutveckling vilket är positivt. Att 
anlägga bebyggelse kring vissa områden kan dock medföra att 
spridning mellan områdena försvåras och att områden isoleras. 
Genom att ta i anspråk naturområden eller genom att skapa 
barriärer mellan naturområden kan lokala habitat och 
födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska 
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en 
förutsättning för många naturliga processer som till exempel 
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens 
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller 
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där 
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver 
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och 
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som 
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika 
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I 
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av 
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att 
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att 
grönkompensationsåtgärder vidtas. 
 

I planförslaget framgår att Görvälnkilen ska värnas och om Bro ska 
växa på ett hållbart sätt bör det inte ske på bekostnad av grönkilen.  
I linje med detta föreslås i planen ingen bebyggelse eller utveckling 
inom Görvälnkilen. Detta är positivt med avseende på den 
regionala grönstrukturen. I den sydvästra delen av planområdet 
planeras dock utvecklingsområden inom viktiga spridningssamband 
som idag delvis pekas ut som svaga. Ett svagt samband sträcker sig 
bland annat mellan två områden som ingår i Görvälnkilen. 
Bebyggelse i ett redan svagt samband kan innebära ytterligare en 
barriär vilket kan medföra konsekvenser för den lokala och 
regionala grönstrukturen.  
 
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i 
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och 
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas. 
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5.1.4. Hälsa och säkerhet  
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika 
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt 
risker med till exempel transporter av farligt gods, förorenade 
områden och verksamheter som hanterar farliga ämnen. Buller, 
utsläpp till luft och risker kan samtliga påverka människors hälsa 
och säkerhet.  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda 
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras 
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att 
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta 
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i Upplands-
Bro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar 
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av 
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för 
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och 
kvävedioxider finns längs med E18. 
 
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är 
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära 
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan 
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har 
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder 

med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör 
lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. I samband med nya 
exploateringar har samhällsbyggnadskontoret sett över kommunens 
vägar utifrån vilka som är mest lämpade för transporter med farligt 
gods. Ur trafiksäkerhetssynvinkel såväl som för riskerna för 
transporter med farligt gods är det bäst om dessa transporter i 
största möjliga mån sker utanför tättbebyggt område och med 
kortast möjliga färdväg. Med detta som bakgrund framkom att 
Enköpingsvägen genom centrala Bro bör utgå som rekommenderad 
väg för transporter av farligt gods. Kommunen har därefter (år 
2017) skickat in en begäran om ändring av rekommenderade vägar 
för transport av farligt gods, bl.a. gällande Enköpingsvägen (mellan 
väg 840 och Kockbackavägen). Länsstyrelsen har ännu inte svarat 
på detta.  
 
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken 
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en 
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för 
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av 
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen. 
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och 
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)  
 
Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk 
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland 
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269), 
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i 
Skällsta och längs väg 840) och Högbytorps avfallsanläggning, som 
är en verksamhet med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av 
föroreningar. 
 

Miljöer som främjar god folkhälsa 
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Konsekvenser 
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med 
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma 
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). 
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar kopplade till 
att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, 
utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar gällande detta finns 
dock i ÖP 2010 (kap 9 Hälsa och säkerhet), vilket gäller parallellt 
med FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet 
och risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. 
Planförslaget tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge 
förutsättningar att främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- 
och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det 
är dock viktigt att det i efterföljande planering säkerställs att goda 
boendemiljöer skapas.  
 
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till 
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av 
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt. 
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och 
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att 
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för 
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt 
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att 
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar. 
Planförslaget lyfter också vikten av att skapa möjligheter för ett 
utbyggt och ihopkopplat cykelnät inom Bro och även till 
målpunkter utanför Bro, t.ex. Brunna. Om förutsättningarna att 
välja kollektivtrafik eller cykel ökar kan det i längden medföra att 
utsläpp till luft och att buller från vägtrafik kan minska. 
 

Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att 
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys 
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med 
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler 
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt 
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre 
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med 
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft 
särskilt ses över. Detsamma gäller i områden där planerad 
bebyggelseutveckling sammanfaller med risken för förorenad mark.  
I sådana fall behövs det i efterföljande planering säkerställas att 
marken uppfyller de krav på föroreningsnivåer som finns för aktuell 
markanvändning. 
 
I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en 
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen. 
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed 
lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden 
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna 
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata 
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på 
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med 
Enköpingsvägen. De områden som planeras att utvecklas med 
verksamheter och industri (till exempel vid Högbytorp och 
Klövberga) är belägna på relativt långt avstånd från närboende. 
Hänsyn behöver dock tas till eventuella närboende för att inte 
utsätta dessa för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker. 
 
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv, 
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan. 
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5.2. Social hållbarhet 

5.2.1. Folkhälsa  
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till 
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till 
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och 
cykla. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

 
Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från 
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och 
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och 
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med 
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap 
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området 
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och 
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga 

 

1 Beslutet om utökat strandskydd är överklagat av kommunen och ligger 
hos regeringen. 

friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat 
strandskydd om 300 m.1 
 
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga 
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen 
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom 
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av 
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna 
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är 
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till 
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har 
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås 
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10 
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.  
 
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången 
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan 
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och 
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden 
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till 
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten. 
 
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park 
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre 
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en 
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.  
 

 

Miljöer som främjar god folkhälsa 
Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö 
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Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla 
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum, 
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar 
per person och år (2016). Statistiken berättar inte varför vissa 
områden har fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns 
ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande 
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader 
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar 
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar 
per år jämfört med män. 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt 
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande 
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till 
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som 
lockar flera olika målgrupper. 
 
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i 
kommunen genom att bland annat bygga ut och knyta ihop 
cykelnätet i Bro samt genom stärkta och ökade antal kopplingar 
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med 
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med 
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med 
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas. 
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på värdet av att Upplands-
Bro är en ö i Mälaren och öka möjligheterna till bad- och båtliv i 
Bro. Vidare anges att tillgängligheten till Mälaren, sjöarna och 
naturområdena ska ökas.  
 

Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på 
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det 
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil 
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad 
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och 
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och 
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn 
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur 
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i 
naturen, som exempel kan nämnas området mellan 
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen (Kvistaområdet). I 
Kvistaområdet pekar planen dock ut ett större område för 
utveckling av ett nytt friluftsområde, vilket ökar möjligheten till att 
ta sig ut i naturen. Då planen inte medger någon 
bebyggelseutveckling i direkt anslutning till Mälaren men medger 
ökad tillgänglighet till Mälaren bedöms påverkan på det rörliga 
friluftslivet med avseende på riksintresseområdet Mälaren med 
sjöar och strandområden vara positiv. Planen bedöms inte begränsa 
det rörliga friluftslivet, snarare tvärtom. Fler bedöms kunna ta del 
av vad Mälaren har att erbjuda då planen syftar till att 
tillgängliggöra Mälaren och dess stränder. 
 
Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag 
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och 
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin 
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan 
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan 
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och 
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och 
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland 
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor 
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nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av 
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till 
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.  
 
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång 
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom 
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl 
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl 
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via 
säkra gång- och cykelvägar. 
 
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en 
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de 
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och 
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid 
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna. 
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och 
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas 
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de 
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP 
och Hällkana ska utvecklas. Detta påtalas inom ramen för en 
planeringsinriktning som anger att kommunen ska använda fysisk 
planering för att stärka folkhälsan. Att uttrycka detta i en 
planeringsinriktning och att skapa möjligheter till idrott och 
rekreation inom flera delar av Bro bedöms främja folkhälsan. 
Genom att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att 
ligga mer centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros 
invånare. Utöver ovanstående anger planen att delar av 
Kvistaområdet ska utvecklas till ett nytt friluftsområde med 
motionsspår, terrängspår och andra möjligheter till 
friluftsaktiviteter, detta ökar ytterligare möjligheterna till att 

aktivera sig, vilket är positivt för folkhälsan. För att nå så många 
invånare som möjligt är det viktigt att skapa möjligheter för olika 
aktiviteter som kan locka flera målgrupper. Detta ligger i linje med 
den planeringsinriktning som anger att Bro IP ska utvecklas som en 
gemensam mötesplats för personer i alla åldrar med fler ytor och 
funktioner.  
 
Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad. Detta kräver en 
funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och service) i de 
centrala delarna av Bro. En större blandning av olika funktioner kan 
medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan bostad, arbete 
och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta staden med 
små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö för ett 
aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden med 
hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta avstånd 
främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång och 
användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig 
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter 
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla 
högt blodtryck.  
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5.2.2. Boendemiljö och trygghet  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 
Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med 
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och 
centrum. 
 
Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och 
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med 
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från 
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika 
karaktär och täthet.  
 
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket 
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för 
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att 
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att 
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta. 
(Boverket, 2010) 

Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön 
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också 
för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar 

del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla 
människor som rör sig där. (Boverket, 2010) 

Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och 
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och 
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en 
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel 
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och 
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer 
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för 
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010) 

Konsekvenser 
Planförslaget bedöms medföra positiva konsekvenser med avseende 
på boendemiljö och trygghet. Planeringsinriktningen om att 
använda fysisk planering för att utveckla Bro till ett mer 
sammanhållet, tryggt och jämlikt samhälle med småstadsprägel är 
ett exempel på att stort fokus ligger på dessa frågor i planförslaget.  
 
Planförslaget och planeringsinriktningarna skapar förutsättningar 
för ett varierat bostadsutbud och funktionsblandning, vilket ligger i 
linje med hållbarhetskriteriet En blandning av boende och 
funktioner. Detta tydliggörs i planeringsinriktningen om att 
eftersträva en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer. 
 
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa 
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje 
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan 
tätorterna. Planeringsinriktningar som kan bidra till 
sammanhållning är t ex att binda samman bebyggelse med 
gemensam odling och att stationsområdet ska utvecklas som 

En blandning av boende och funktioner  
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna   
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum   
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mötesplats och knutpunkt. Dock bedöms inte planförslaget i någon 
större utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna 
Bro och Kungsängen, även om förstärkt cykelstråk mellan Bro och 
Brunna samt utpekandet av nytt vändspår för tätare pendeltågstrafik 
vilket ger bättre förutsättningar för resande mellan tätorterna. Om 
sammanhållning mellan tätorterna ska skapas krävs att någon unik 
verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro, detta för att locka 
besökare från Kungsängen. 

Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till Jämlik tillgång till 
offentliga rummet, till exempel säkrare och tryggare koppling 
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik. I 
planförslaget lyfts barnperspektivet fram i planeringsinriktning om 
att synliggöra de små barnens plats på torget genom fler lekytor för 
mindre barn samt i utveckling av grönområdet runt Sätrabäcken och 
vid Härnevi bollplan för rekreation och lek. Vidare ska Bro IP 
utvecklas som en gemensam mötesplats för personer i alla åldrar 
med fler ytor och funktioner.  
 
I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att 
skapa mer liv och rörelse. Det finns planeringsinriktningar om att 
höja kvaliteten på grönområden och offentliga rum i samband med 
förtätning med bostäder och arbetsplatser vilket ger förutsättningar 
för att öka tryggheten och boendemiljön även i befintligt bestånd.  
 
Bro ska utvecklas i riktning mot småstad, det vill säga att i Bro ska 
det finnas både arbetsplatser, service och bostäder. Bro torg ska 
utvecklas till en trygg mötesplats genom att tillföra nya bostäder 
och lokaler, utveckla de offentliga rummen och aktivera ytorna runt 
omkring torget. Vuxennärvaron i centrum med ska ökas genom fler 
arbetsplatser. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på 
utemiljön och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt 

vara en plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas 
som barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen. 
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5.2.3. Kulturmiljö  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 
 

 
 
I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd. 
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur, 
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och 
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter 
eftersom 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.  
 
Inom kommunen finns tre områden av riksintresse enligt 3 kap 6§ 
Miljöbalken varav området Låssa ligger i anslutning till tätorten 
Bro. Tidigare fanns även riksintresset Bro men beslut har tagits om 
att området inte längre är av riksintresse (Riksantikvarieämbetet, 
2020). Skäl till beslutet är att fornlämningsområdets koppling till 
den senare säteribildningen och omgivande odlingslandskap har 
försvagats genom landskapets omvandling till golfbana med olika 
tillägg, vilket har inneburit att riksintressets värdebärande 
egenskaper och uttryck har skadats på ett varaktigt och irreversibelt 
sätt. Motsvarande kulturhistoriska värden representeras bättre i 
andra riksintressen. I det fördjupade kulturmiljöprogrammet för 
Upplands-Bro kommun (Stockholms Läns museum, 2001) finns 
området Bro kyrka – Brogård beskrivet vilket omfattar hela det 

tidigare riksintresseområdet. I ÖP 2010 är däremot endast den 
sydvästra delen av det tidigare riksintresseområdet utpekat som 
lokalt kulturmiljöintresse (Brogård-Fiskartorp).  

Riksintresset Låssa är en centralbygd i viktig korsning mellan norra 
mälarvägen och den forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik 
fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön som visar på en 
omfattande bosättning från bronsåldern till vikingatid. Det öppna, 
sammanhängande odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, 
med inslag av herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet 
ner i den yngre järnåldern och Låssa medeltidskyrka. Riksintresset 
Låssa ligger utanför tätortsavgränsningen. 
 
Utöver det lokala kulturmiljöintresset Brogård-Fiskartorp ligger 
också Önsta och Kvistaberg delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP 
2010)  

 
I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och 
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att 
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
 
I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en 
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).  
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten 
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn 
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena 
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha 
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning 
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda 

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö 
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort 
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byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre 
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel 
i tätortens bebyggelsebestånd.   

 
Figur 7. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Bro (WSP, 2019a). 

Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna 
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden. I 
plankartan har skyddsvärda kulturmiljöer synliggjorts och 
planeringsinriktning finns om att stationsområdets värdefulla 

kulturmiljöer ska tillvaratas. Planförslaget bedöms bidrar positivt 
till hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö.  

Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten 
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns en 
planeringsinriktning om att utveckla entréerna från landsbygden 
till Bro för gång, cykel och bil vilket är i linje med 
hållbarhetskriteriet om Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och 
tätort. 
 
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra 
områdena vid Mälaren och att utveckla attraktiva och lättillgängliga 
utflyktsmål. Dessa planeringsinriktningar är positiva ur 
kulturmiljösynpunkt eftersom de bidrar till att tillgängliggöra och 
utveckla kulturhistoriska miljöer.  
 
I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning 
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste 
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse. 
Särskilt värdefulla kulturmiljöer har utpekats ut i plankartan i 
anslutning till Bro stationsområde och Sandhagen. I dessa områden 
planeras ny bebyggelse i anslutning till värdefull kulturmiljö varför 
det är av särskild vikt att kulturmiljöintressena synliggjorts i dessa 
områden.  
 
Genom planförslaget utökas tätortgränsen något söder om Ginnlögs 
väg för att införliva två mindre pågående detaljplaner i tätorten. 
Resten av området föreslås ligga kvar utanför tätortsgränsen, och 
pekas alltså inte ut för bebyggelse. Området söder om Ginnlögs väg 
ingår i området Bro kyrka – Brogård som finns beskrivet i det 
fördjupade kulturmiljöprogrammet men utanför det lokala 
kulturmiljöintresset Brogård-Fiskartorp. Det centrala delarna i 
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området är fornlämningsmiljöerna kring Bro kyrka med gravfält 
och storhögar med bland annat den s.k. Assurs hög samt 
Assurstenens runristning. En del i kulturmiljövärdet är också 
utblickar från kyrkan mot omgivande odlingslandskap. 
Utvidgningen av tätortsgränsen söder om Ginnlögs väg innebär 
visst intrång i odlingslandskapet men med hänsyn till att intrånget 
är av begränsad omfattning och sker på avstånd från kyrkan 
bedöms detta inte medföra betydande konsekvenser.  

Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom 
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där 
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och 
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka 
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan 
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i 
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att 
bevaras som jordbruksmark.  
 
Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer 
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet 
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till 
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av 
ny bebyggelse (t ex i stationsområdet, söder Ginnlögs väg och 
Sandhagen). Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra miljöns 
möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess kulturhistoriska 
karaktär eller värde påtagligt förändras.  
 
I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal 
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid 
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.  

5.3. Ekonomisk hållbarhet 

5.3.1. Arbetsmarknad och näringsliv  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom 
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning. 
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och 
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive 
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet. 
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP 
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen 
samt Upplands-Bro kommun.  
 
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda 
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015 
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som 
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan 
5 000.  
 
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört 
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka 
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo. 

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas 
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I Bro är förvärvsfrekvensen hög i många områden samtidigt som 
det finns fler områden med låg förvärvsfrekvens, mindre än 65 
procent, i Bro än i Kungsängen. Lägst förvärvsfrekvens är det i 
delar av Råby och Finnsta i Bro. (Upplands-Bro kommun, 2019b)  
 
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden 
kring Mälaren, golfbanor samt etablerade kurs- och 
konferensgårdar vilka är en viktig del av besöksnäringen och ett 
värdefullt komplement till företagen i kommunen.  
  
I Bro finns, utöver Bro centrum, en handelsplats i Skällsta. Handeln 
i Bro centrum består till största delen av mindre dagligvaruhandel 
med lokal inriktning och utbudet riktar sig främst till boende i Bro 
tätort och närliggande områden. 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. 
 
Konsekvenser 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med  
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda 
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för 
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge 
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten 
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta 
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.  
 
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för 
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är 
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser och service. 
Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat underlag för service, 

och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Även 
funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i kommunen och 
ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.  
 
Planförslaget har, som nämnts tidigare, ett stort fokus och ett flertal 
planeringsinriktningar gällande att utveckla hela stationsområdet. 
Detta för att kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor 
reserveras för både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för 
pendeltåget samt infartsparkering för både bil och cykel. En 
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation, 
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional 
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Bro i högre grad 
attrahera företag, service och verksamheter och skapa ett mer 
varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom Bro. 
Planförslaget uttrycker också vikten av att bygga ut och utveckla 
cykelnätet inom Bro och till närliggande områden som t.ex. 
Brunna. Utvecklade cykelstråk är positivt för arbetskraft och 
försörjning. Detta genom att arbetsplatsområden kan locka 
arbetskraft till sig då de blir mer lättillgängliga även för de som 
cyklar. 
 
En utvecklad kollektivtrafik med till exempel ökad turtäthet för 
pendeltågen i Bro, kan stärka kopplingen till Storstockholms 
arbetsmarknad. Detta kan medföra högre förvärvsfrekvens.  
 
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för 
service och handel. Ett levande Bro centrum skapar liv och rörelse 
och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad 
service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos orten i stort, 
och kan bidra till att människor söker sig till kommunen för att bo 
och arbeta. Planen skapar möjligheter för utveckling av torget och 
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tydliggör också barnperspektivet vilket är positivt, detta kan 
medföra att fler vill uppehålla sig och stanna kvar i centrum, vilket 
gynnar det lokala näringslivet och ekonomin. En förtätning med 
bostäder i centrum längs med Enköpingsvägen och Köpmanvägen 
skulle också ge ett ökat underlag för service, och vara en möjlighet 
att stärka attraktiviteten och Bro torg som centrum. Utöver att 
utveckla Bro centrum pekas även den större handelsplatsen Skällsta 
ut i planförslaget. Skällsta ska fortsätta att vara kommunens nav för 
sällanköpshandel och volymhandel. Detta för att det inom 
kommunen ska finnas variation och större utbud. 
 
Befintliga områden för verksamheter och industri ska bibehållas 
och även utvecklas, till exempel runt Klövberga och Högbytorp. 
Detta är viktigt, dels för att behålla större befintliga 
verksamhetsutövare och arbetsgivare inom Bro, dels för att 
attrahera nya verksamheter. 
 
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur, 
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och 
Lejondalssjön. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas 
och att möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Ett flertal 
planeringsinriktningar anger också vikten av att utveckla och öka 
tillgängligheten till områden för rekreation och friluftsliv. Utöver 
detta lyfts entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. 
För de som besöker 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 entréerna utveckla på ett med-
vetet sätt. Genom att utveckla och öka tillgängligheten till lokala 
målpunkter samt att stärka entréerna till Bro kan fler lockas till att 
bosätta sig, besöka och att återvända till Bro som besöksmål. Detta 
kan medföra att det lokala näringslivet blir mer robustare och att 

servicen kan öka inom olika delar av Bro. Detta medför positiva 
konsekvenser för näringslivet inom Bro.  
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5.3.2. Befolkning och bostadsmarknad  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 
I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett 
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med 
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att 
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro 
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr 
om Enköpingsvägen.  
 
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet, 
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott 
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att 
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.  
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå kriterierna Goda förutsättningar att bo och försörja sig.  
 
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny 
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget 
poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att 
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås 
där utbyggnad ska prioriteras nära kollektivtrafik, teknisk 
infrastruktur, centrumnoder och service, med syfte att undvika 

”satelliter”. I planförslaget finns planeringsinriktningar om att satsa 
på förtätning och utveckling av befintligt bestånd, att prioritera 
områden för bostäder som redan finns utpekade för 
bebyggelseutveckling i översiktsplanen och att orientera nya 
bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda förutsättningar 
för en hållbar utveckling genom att befintlig infrastruktur kan 
nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära lägen och avstånd 
kortas inom Bro.   
 
I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga, 
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa 
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på 
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler 
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om 
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett 
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och att centrala Bro 
utvecklas till en småstad. En planeringsinriktning lyder:  
Eftersträva en varsam blandning av olika hustyper och 
upplåtelseformer. Planen ger en inriktning inför kommande 
detaljplaner om vilken typ av förtätning som eftersträvas. En 
blandning av olika hustyper och upplåtelseformer innebär att olika 
önskemål och behov kopplat till t.ex. storlek, bostadstyp och 
upplåtelseform kan tillfredsställas. Detta skapar förutsättningar för 
ett varierat bostadsutbud som kan attrahera olika målgrupper vilket 
är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Att bostäder av olika 
storlek, typ och upplåtelseform tillkommer bör säkerställas i 
efterföljande planering.  
 
Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka 
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka 
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel 

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 
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tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service, 
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och 
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms 
planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den 
inflyttningspotential som kommunen har.  
 

5.3.3. Kommunalekonomi och robusthet  
 

Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier:  
 

 
 

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala 
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för 
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att 
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre 
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir 
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den 
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar 
kan få dem att kännas längre än de är.  
 
Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor) 
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro. 

 
Konsekvenser 
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att 
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur, 
lokalförsörjning och service till medborgarna. 

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler 
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten 
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och 
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en 
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan 
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av 
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer 
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik 
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar 
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att fylla  
byggnader med mer aktiviteter och verksamheter runt Bro torg för 
att få mer liv och vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en 
tryggare miljö. En sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom 
samma byggnader kan nyttjas för flera funktioner.  
 
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8, 
och en planeringsinriktning om att börja med det som är närmast 
kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, centrumnoder och service. 
Dessa ställningstaganden är mycket viktiga för att uppnå en 
resurseffektiv markanvändning och en kostnadseffektiv 
infrastruktur, lokalförsörjning och service till medborgarna. Ett 
undantag från den principen utgör Tegelhagen (söderut mot 
Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika 
resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte 
planera för ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i 

Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning 
och service till medborgarna 
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ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer 
resurseffektiv.  

 
Figur 8. Föreslagen utbyggnadsordning i Bro 
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6. EKOSYSTEMTJÄNSTER  

Bedömningsgrunder och förutsättningar 
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala 
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i 
hållbarhetsbedömningar ovan. 
 
Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av 
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från 
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i 
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande, 
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för 
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.  
 

 
Figur 9. Illustration över de fyra olika grupperna av ekosystemtjänster. 

 
Upplands-Bro kommun har under åren 2017–2018 tagit fram en 
kartläggning av ekosystemtjänster med syfte att ge en bild på var i 
kommunen det finns viktiga ekosystemtjänster idag (Upplands-Bro 
kommun, 2019d). Särskilt fokus i kartläggningen har varit på 
tätortsområdena Bro och Kungsängen. Kartläggningen är avgränsad 

till de ekosystemtjänster som bedömts ha störst påverkan på miljön 
i kommunen. Dessa är; klimatreglering, vattenreglering, hälsa och 
inspiration samt biologisk mångfald – värdefulla biotoper och 
spridningsvägar.  

Klimatreglering innebär reglering av temperatur för att undvika och 
förebygga hög värme och värmeböljor. Lokal reglering av 
temperaturen kan ske genom vattenavdunstning från till exempel 
växtbäddar och vattensamlingar eller genom skuggande vegetation. 
Satellitsbildsanalys över uppmätta maxtemperaturer visar att Råby 
och Bro centrum är platser i Bro med högre uppmätta temperaturer 
än många andra platser i kommunen. 

Vattenreglering innebär hantering av dagvatten för fördröjning och 
rening i naturen för att undvika översvämning och avlasta 
eventuella dagvattensystem. Karta över landskapets förmåga till 
flödesreglering, förmåga att ta hand om dagvatten, i aktuella 
områden visar att särskilt dålig förmåga till flödesreglering finns 
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där industriområden är lokaliserade. Detta är områden med hög 
andel hårdgjorda ytor. 

 

Figur 10. Landskapets förmåga till flödesreglering där rött innebär dålig 
förmåga ner till mörkblått som innebär mycket god förmåga.  

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för 
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både 
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden, 
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns 
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till 
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar, 

kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I Bro ligger 
de större gröna rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och 
är inte lika tillgängliga för alla.  

 

Figur 11. Identifierade betydelsefulla områden för hälsa och inspiration 
markerat med grönt. 

Biologisk mångfald innebär en stor variationsrikedom av levande 
organismer. Förekomster av varierande arter och varierande 
biotoper gynnar biologisk mångfald och ger höga naturvärden. För 
att gynna och möjliggöra att biologisk mångfald består och även 
ökar i framtiden är spridningsvägar viktiga. I kommunens 
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kartläggning syns att förutom befintliga naturreservat hyser även 
andra platser som till exempel Finnstaskogen höga eller påtagliga 
naturvärden.  

 

Figur 12. Identifierade områden för biologisk mångfald – värdefulla biotoper. 

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som 
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att 
spridningsområden finns i stora delar av Bro. Spridningsvägar är 

viktiga för biologisk mångfald då genetisk variation och arter 
beroende av flera livsmiljöer gynnas. 

 

Figur 13. Identifierade viktiga miljöer och spridningsvägar för arter knutna 
till ädellöv och våtmarker. 

Konsekvenser  
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till, ur 
olika synpunkter, värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och 
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negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan 
på flera olika typer av ekosystemtjänster.  
 
I planförslaget finns en planeringsinriktning som lyder: Värna och 
utveckla ekosystemtjänster i tätorten, som tätortsnära skogar, 
grönska och vatten. Genom en sådan planeringsinriktning visas att 
ekosystemtjänster ligger högt på agendan och att kommunen måste 
arbeta med ekosystemtjänster inom sina projekt. Möjligheter att 
värna och utveckla ekosystemtjänster skapas därmed. För att 
säkerställa att kommunen arbetar utifrån detta synsätt behöver 
frågan följas upp inom ramen för efterföljande planering. 
  
I planförslaget finns planeringsinriktningar om förtätning. I 
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras 
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I 
planförslaget anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska 
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden 
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i 
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslaget pekas områden 
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden 
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan 
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om 
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i 
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att 
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas 
i de fall de lokalt riskerar att försvinna. 
 
Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse 
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad 
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats 
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden 

riskerar att bli varmare framför allt om naturmark i tätorter tas i 
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor 
över maxtemperatur för dagens situation i Bro visar på högre 
maxtemperaturer, upp över 30○C, i de mest tätbebyggda delarna. I 
planförslaget anges att mikroklimatet ska stärkas och då framförallt 
vid särskilt utsatta verksamheter som skolor och äldreboenden samt 
centrum. Detta genom bevarande och tillskapande av grönska och 
skugga. Vidare står det i planförslaget att ytor ska avsättas för 
öppna och gestaltade dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar 
även klimatreglerande och svalkar. Detta är positivt och kan bidra 
till att motverka effekterna av värmeböljor. 
 
Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär 
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor 
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslaget anges att ytor 
ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För att 
stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar 
som till exempel svackdiken och växtbäddar. 
 
I planförslaget finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation 
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden 
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men 
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas. 
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I 
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor 
som i Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de 
centrala delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt. 
 
Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med 
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är 
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och 
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med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt 
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att 
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de 
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också 
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan 
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med 
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av 
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts. 
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras 
med detta. 
 
Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att 
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är 
viktiga på lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för 
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje 
enskilt fall och inom detaljplanering. 
 

7. KUMULATIVA EFFEKTER  

I detta kapitel beskrivs kumulativa effekter av FÖP:arna för Bro 
och Kungsängen då båda innefattar omfattande exploatering med 
ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men även genom 
utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse. Samråd 
genomfördes samtidigt av FÖP Bro och FÖP Kungsängen men det 
ska noteras att det bara är FÖP Bro som nu är ute på granskning. 
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall 
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I 
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa 
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresse 
kommunikationer. 

7.1. Naturmiljö 
Mellan Bro och Kungsängen tätorter finns stora sammanhängande 
naturområden. Här ligger bland annat Lejondals naturreservat och 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Utöver detta går Görvälnkilen 
mellan Bro och Kungsängen. Vid utbyggnad av både Bro och 
Kungsängen riskerar naturområden och Görvälnkilen att naggas i 
kanten från olika håll vilket kan leda till fragmentering med 
negativa konsekvenser på spridningssamband och biologisk 
mångfald som följd. När det gäller ianspråktagande av 
naturområden är det framförallt planförslaget för Kungsängen som 
föreslår utbyggnad i naturområden som ligger mellan Bro och 
Kungsängen (nytt verksamhetsområde, Tång 2:5, samt en ny 
vägkoppling mellan Brunna och Kockbacka trafikplats). Båda 
planförslagen har planeringsinriktningar om att bevara områden 
med naturvärdesklass 1 och 2 samt att grönkompensationsåtgärder 
ska vidtas vid byggnation i områden med naturvärdeklass 3 och 4. 
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Detta kan leda till att den biologiska mångfalden lokalt bevaras och 
till och med utvecklas och förstärkas. Detta behöver dock följas upp 
i efterföljande planarbete.  
 
I båda planförslagen nämns vikten om att bibehålla grönkilen vilket 
är positivt för den regionala grönstrukturen. I Kungsängen planeras 
dock ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen (Tång 2:5) 
och en ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats föreslås. I 
Bro planeras utveckling i viktiga spridningssamband som idag 
delvis pekas ut som svaga. Att skapa ytterligare barriärer inom 
Görvänkilen kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig 
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. För att inte riskera 
att samband inom Görvälnkilen påverkas negativt och ytterligare 
försvagas, är det viktigt att i den fortsatta planeringen studera 
sambanden samt arbeta med åtgärder för hur samband inom 
grönkilen kan stärkas.  

7.2. Vattenmiljö 
Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda 
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av 
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är 
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det 
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket 
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen 
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av 
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de 
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska 
belastningen av föroreningar.  
 

I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och 
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för 
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i 
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna 
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete 
med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta 
åtgärder i avrinningsområdet. 
 
I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna 
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i 
Brovikens tillflöden kommer till stånd.    

7.3. Riksintresse kommunikationer 
E18 och Mälarbanan är av riksintresse för kommunikationer. 
Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt 
miljöbalken 3 kap 8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. 

Mälarbanan löper genom Bro och Kungsängen i anslutning till de 
centrala delarna av respektive tätort där betydande 
bebyggelseutveckling planeras. Att bygga i kollektivtrafiknära 
lägen ger positiva konsekvenser ur flera hållbarhetsperspektiv men 
innebär samtidigt utmaningar för att skapa god boendemiljö och 
inte inverka negativt på riksintresset för kommunikationer. 

När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av 
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är 
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro 
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18 
identifierats.  
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I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen 
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och 
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i 
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och 
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen 
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna 
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även 
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större 
kapacitet när tätorten växer. I samrådsförslaget för FÖP 
Kungsängen föreslås en ny trafikplats eller alternativt en ny 
anslutning från Kockbacka trafikplats till Brunna för att utöka 
kapaciteten till anslutningen till E18.    

Eftersom det finns en tydligare koppling mellan påverkan på E18 
och FÖP Kungsängen kommer en systemanalys av effekter på E18 
genomföras i samband med fortsatt arbete med FÖP Kungsängen. I 
Kungsängen finns dessutom fler avvikelser från RUFS2050 jämfört 
med i Bro vilket ytterligare motiverar att frågan hanteras kopplat 
till FÖP Kungsängen.  

Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 och 
Mälarbanan genom att dessa påverkar omgivningen med buller och 
risker kopplade till farligt gods transporter. För bebyggelse som 
planeras i anslutning till E18 och Mälarbanan behöver 
skyddsavstånd och transportledernas påverkan på omgivningen 
beaktas så att god boendemiljö uppnås och riksintresset skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet. 

8. HÅLLBARHETSBEDÖMNING 
NOLLALTERNATIVET  

Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den 
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning 
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner. 
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och 
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen 
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och 
nollalternativet.   

8.1. Miljömässig hållbarhet 
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan 
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart 
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i 
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar för att 
underlätta cykeltrafik eller om att skapa förutsättningar för 
laddstruktur för elbilar eller andra klimatvänliga drivmedel. Utöver 
detta innehåller nollalternativet inte någon prioriterad 
utbyggnadsordning vilket kan medföra att utbyggnad sker i 
områden som dels är långt ifrån stationen dels i områden som inte 
har välutbyggd kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen 
och att utsläpp av växthusgaser därmed är högre i nollalternativet 
jämfört med planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet 
strategier och planeringsinriktningar om att förtätning framförallt 
bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.  
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Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara 
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara något 
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till 
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för 
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att 
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större 
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för 
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå 
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda 
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar 
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor. 

För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms 
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga 
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av 
dagvatten. 

När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik 
biologisk mångfald bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än 
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010 
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och 
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur 
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden 
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte 
ÖP 2010 gör. I nollalternativet föreslås ett större bebyggelseområde 
i Kvista och ingen mark avsätts som friluftsområde vilket är 
negativt för naturmiljön. Nollalternativet bedöms därför innebära 
något större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget. 
 
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat 
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och 
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal 

planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och 
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka 
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både 
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar 
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt 
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har 
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att 
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad 
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av 
Bro station som planförslaget. 

8.2. Social hållbarhet 
Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö 
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms 
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende. 
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar 
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, 
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och 
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns 
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer 
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden 
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny 
bebyggelse. Även för skydd av kulturmiljöer bedöms 
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget då det saknas 
planeringsinriktning om hänsynstagande av kulturmiljöer vid Bro 
stationsområde. Kulturmiljöintressena finns inte heller i samma 
utsträckning synliggjorda i plankartan i ÖP 2010. Planförslaget 
baseras på en nyare kulturmiljöinventering (WSP, 2019) där 
områden med potentiella målkonflikter mellan inom kulturmiljöer 
och bebyggelseutveckling inom tätorten har tydliggjorts i 
plankartan.  
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Utifrån hållbarhetskriteriet Ett utvecklat samspel mellan landsbygd 
och tätort bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än 
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att 
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med 
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som 
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i 
planförslaget.   
   
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur 
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms 
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I 
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen 
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och 
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför 
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och 
i rekreativa miljöer. 

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och 
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad 
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång 
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre 
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av 
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet 
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock 
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till 
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget 
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar 
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel 
definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden 
kan ske samtidigt som de förtätas.  

8.3. Ekonomisk hållbarhet 
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget 
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och 
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas. 
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande 
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att 
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att 
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till 
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande 
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och cykelnätet 
inom Bro och till områden utanför Bro centrum samt utvecklar 
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar 
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.  

Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en 
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till 
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än 
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering 
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet 
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att 
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre 
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal 
service kostnadseffektivt. 
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9. SAMLAD BEDÖMNING 

I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagets möjligheter 
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen 
illustreras i en värderos samt en tabell. Värderosen är ett verktyg 
som används för att översiktligt kunna utvärdera och illustrera 
hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag. I värderosen beskrivs 
förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett sämsta 
tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa 
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos. 
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och 
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är 
alternativet/scenariot.  I värderosen redovisas både planförslaget 
och nollalternativet. 

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån 
hållbarhetsperspektiv.  

Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till 
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både 
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl 
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns 
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller 
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen 
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se 
kapitel 10 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete. 

Bedömningen utvecklas i Tabell 4. Samlad bedömning Bro.  
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Figur 14. Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet. 
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro

Aspekter och hållbarhetskriterier 
som bedömts i HKB:n  

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet Vit markering 
innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.  

Klimat och klimatanpassning  
Infrastruktur för resande utan 
fossila bränslen 
 
Miljöer anpassade för  
att klara extrema vädersituationer 

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och cykeltrafik 
samt en prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna 
följs för att begränsa utsläpp av växthusgaser.   

Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av dagvatten pekas ut och genom 
planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera ytor för dagvatten, översvämning och skyfall. 

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
Rena och levande vattenmiljöer 

Planförslaget bedöms innebära bättre förutsättningar för att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre 
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det 
angeläget att planeringsinriktningarna följs. 

Grönstruktur och biologisk 
mångfald 
Väl fungerande ekosystem och en 
rik biologisk mångfald 

Planförslaget bedöms vara något mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska 
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att det i Kvistaområdet pekas ut 
ett större område för utveckling av ett nytt friluftsområde vilket också är positivt för bevarande av naturmiljöer. 
 

Hälsa och säkerhet  
Miljöer som främjar god folkhälsa 

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. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens 
störningar och dess påverkan på folkhälsan.  

Folkhälsa 
Miljöer som främjar god folkhälsa 
 
Rik och tillgänglig natur och 
kulturmiljö 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Detta beror främst på att planförslaget bedöms 
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation. Som exempel kan nämnas att planförslaget pekar ut kopplingar och stärkta rekreativa stråk mellan olika 
målpunkter, till exempel ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och möjligheten för gående och cyklister att röra sig i Bro. 

Boendemiljö och trygghet 
En blandning av boende och 
funktioner 
 
Ökad sammanhållning inom och 
mellan tätorterna 
 
Jämlik tillgång till utemiljöer och 
offentliga rum 
 

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till 
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Barnperspektivet lyfts i nya planeringsinriktningar vilket är 
positivt ur ett trygghets- och jämlikhetsperspektiv. Dessutom ges en tydlig planeringsinriktning om blandade hustyper och upplåtelseformer vilket skapar förutsättningar 
för ett varierat bostadsutbud och diversifierad befolkning. Det finns också planeringsinriktningar som kan bidra till sammanhållning t ex att binda samman bebyggelse 
med gemensam odling och att stationsområdet ska utvecklas som mötesplats och knutpunkt. Planförslaget bedöms inte i någon större utsträckning påverka 
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen, även om förstärkt cykelstråk mellan Bro och Brunna samt utpekandet av nytt vändspår för tätare 
pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas krävs att någon unik verksamhet eller 
anläggning tillkommer i Bro, detta för att locka besökare från Kungsängen. 
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Aspekter och 
hållbarhetskriterier som 
bedömts i HKB:n  

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.  
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.  

Kulturmiljö 
Rik och tillgänglig natur och 
kulturmiljö 
 
Ett utvecklat samspel mellan 
landsbygd och tätort 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart ur kulturmiljösynpunkt jämfört med nollalternativet. I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och 
kulturmiljöer, samt om att tillvarata stationsområdets värdefulla kulturmiljöer. I plankartan har kulturmiljöintressen synliggjorts i de områden där bebyggelse planeras i 
anslutning till värdefulla kulturmiljöer (Bro stationsområde och Sandhaga). Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom 
justering av tätortsavgränsningen.  I planförslaget finns en planeringsinriktning om att utveckla entréerna från landsbygden 
till Bro för gång, cykel och bil vilket är i linje med hållbarhetskriteriet om Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort. 
 

Arbetsmarknad och näringsliv 
Möjligheter för näringslivet att växa 
och utvecklas 
 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter 
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker 
kollektivtrafiken och cykelnätet inom Bro och till områden utanför Bro centrum samt utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad 
och näringsliv i Bro.  

Befolkning och bostadsmarknad 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet innefattar utveckling med 
blandade typer av bostäder i Bro och att tillgänglighet till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som 
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Bro. Dessutom ges en tydlig 
planeringsinriktning om blandade hustyper och upplåtelseformer vilket skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och diversifierad befolkning. 

Kommunalekonomi och 
robusthet 
Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
 
Kostnadseffektiv infrastruktur, 
lokalförsörjning och service till 
medborgarna 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande 
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för 
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. Ett undantag från principen om utbyggnad nära kollektivtrafik och befintlig infrastruktur utgör 
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte planera för 
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer resurseffektiv.  

 

9.1. Målkonflikter – hållbarhet 
I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive 
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter 
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där 
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.  

Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då 
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för 

service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en 
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre 
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan 
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större 
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.  

I planförslaget framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom 
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i 
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större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande 
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder 
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller, 
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i 
anslutning till befintlig bebyggelse tas i anspråk vilket påverkar 
närrekreation och mikroklimat negativt. Det ställer också högre 
krav på dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka 
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.  

Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och 
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att 
påverka dessa värden negativt. I Bro finns värdefulla kulturmiljöer i 
anslutning till stationsområdet vilket kräver avvägningar mellan 
kulturmiljöintressen och inriktningen om att bygga tätt nära 
stationen.  

För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs 
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter. För Bro bedöms planförslaget 
och planeringsinriktningarna vara väl avvägda utifrån samtliga 
hållbarhetsperspektiv då det inte finns någon tydlig övervikt åt vare 
sig miljömässigt, socialt eller ekonomiskt perspektiv. Bedömningen 
utgår ifrån att planförslaget och föreslagna planeringsinriktningar 
beaktas i fortsatt planering, se kapitel 10 Osäkerheter, uppföljning 
och fortsatt arbete.  

9.2. Målanalys 
Som nämnts inledningsvis har FN:s 193 medlemsländer antagit 17 
globala mål som är en ny agenda för global hållbar utveckling. 
Utöver dessa har Riksdagen beslutat om 16 nationella 
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett 

generationsperspektiv samt ett övergripande nationellt folkhälsomål 
inklusive 8 övergripande målområden. I detta avsnitt görs en analys 
av i vilken riktning FÖP:en påverkar relevanta nationella mål 
(miljökvalitetsmål, folkhälsomål).  

Som nämnts tidigare täcks de globala mål som är relevanta för 
planförslaget in av de nationella miljökvalitetsmålen och 
folkhälsomålen. I denna HKB görs därför en bedömning utifrån de 
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se 
Figur 2. 

Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara 
naturlig försurning bedöms påverkas i både positiv och negativ 
riktning. Positiv då planförslaget innebär förtätning i goda 
kollektivtrafiklägen, utveckling av kollektivtrafiken samt gång- och 
cykelvägar vilket underlättar för boende och arbetande att välja 
kollektivtrafik samt gång och cykel framför bil. Även tät och 
blandad bebyggelse med korta avstånd gör det lättare att välja gång 
och cykel. Detta minskar transportbehovet, underlättar 
miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp 
av växthusgaser. Dock innebär planförslaget en ökad befolkning 
och tillkommande bebyggelse vilket medför ökade transporter samt 
ökad energianvändning. Kopplat till frisk luft kan förtätning även 
innebära att fler människor bor och vistas i centrala områden med 
trafikerade vägar där luftkvaliteten är sämre, det vill säga fler 
utsätts för luftföroreningar.  

Planförslaget bedöms huvudsakligen påverka miljömålen Giftfri 
miljö, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag i 
positiv riktning. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten 
pekas ut i plankartan och det finns planeringsinriktningar om att 
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall. Detta 
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medför goda möjligheter att undvika belastning av föroreningar och 
näringsämnen till recipient. Föreslagen bebyggelseutveckling 
medför dock högre andel hårdgjorda ytor vilket medför ett större 
behov av att rena och fördröja dagvatten. För att skydda recipienten 
Mälaren är det därför angeläget att planeringsinriktningarna följs. 
För att gå i linje med miljömålet Giftfri miljö behöver det 
säkerställas vid eventuell exploatering i förorenade områden att de 
krav på föroreningsnivåer som gäller för planerad markanvändning 
kan uppfyllas.  

Miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv bedöms påverkas i både positiv och negativ riktning till 
följd av planförslaget. Förtätning innebär att större 
sammanhängande grönområden i stort kan bevaras vilket är 
positivt. Dessutom finns planeringsinriktningar om att spara 
områden med naturvärden av klass 1 och 2 och att 
grönkompensation ska ske vid ianspråktagande av naturvärden av 
klass 3 och 4. Detta ligger i linje med ovan nämnda miljömål. Dock 
motverkas målen i viss mån av ianspråktagande av naturmiljöer 
samt att svaga samband inom Görvälnkilen riskerar att försvagas 
ytterligare.  

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap bedöms påverkas i negativ 
riktning då jordbruksmark tas i anspråk.  

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms påverkas i både positiv och 
negativ riktning. Förtätning föreslås ske i stationsnära lägen och 
gång och cykelstråk ska utvecklas och förbättras vilket är positivt. 
Vidare innebär förtätning möjligheten att bygga vidare på befintlig 
fysisk och teknisk infrastruktur vilket är god resurshushållning. I 
planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- 
och kulturmiljöer och bevarande av naturmiljöer vilket också ligger 

i linje med miljömålet liksom planeringsinriktning om att stärka 
mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt 
utsatta vid höga temperaturer. Förtätning kan även innebära att 
miljömålet motverkas genom att fler människor bor och vistas i 
centrala områden och utmed trafikleder och därmed utsättas för 
buller, luftföroreningar och risker med till exempel farligt gods 
transporter.   
 
Folkhälsomålen Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt 
Inkomster och försörjningsmöjligheter bedöms påverkas i positiv 
riktning. Planförslaget bedöms ge goda möjligheter för 
arbetspendling, utökar antalet arbetstillfällen, skapar förutsättningar 
för ett utvecklat och varierat näringsliv och stärker Bro centrum. 
Detta sammantaget kan gynna arbetsmarknaden och möjligheten att 
försörja sig inom kommunen. 

Folkhälsomålet Det tidiga livets villkor bedöms påverkas i positiv 
riktning. Generellt ligger god kollektivtrafikförsörjning, tillgång till 
park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar i linje med 
målet eftersom en god miljö för barn säkras under såväl dagtid som 
fritid.  

Planförslagen bedöms påverka folkhälsomålen Boende och 
närmiljö samt Levnadsvanor i positiv riktning. Planförslaget 
inriktar sig mot förtätning och levandegörande av Bro centrum, 
knyta samman olika delar av Bro, utveckla mötesplatser och 
idrottsplatser inom flera områden för olika grupper (kön, ålder med 
mera) samt att tillgängliggöra naturområden och strandnära 
områden längs Mälaren. Allt detta ligger sammantaget i linje med 
ovan nämnda folkhälsomål. 
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Folkhälsomålet Kontroll, inflytande och delaktighet bedöms 
påverkas i positiv riktning. Detta bland annat med anledning av att 
invånare erbjuds ett större utbud av aktiviteter som är riktat till fler 
målgrupper samt att Bro centrum förväntas bli mer levande och 
tryggt till följd av planförslaget. Vidare planeras olika områden 
knytas samman och möjligheter skapas till integration mellan olika 
befolkningsgrupper, vilket är positivt för att uppnå delaktighet i 
samhället i stort och mellan grupper. 
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10. OSÄKERHETER, 
UPPFÖLJNING OCH 
FORTSATT ARBETE 

I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå 
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför 
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser 
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.   

Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga 
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som 
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i 
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som 
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte 
att nå hållbar utveckling.  

 Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel 
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena 
och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet 
av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget att 
planeringsinriktningarna om dagvattenhantering följs och 
att utredningar om åtgärder i Brovikens tillflöden 
genomförs.  

 Prioritering av utbyggnadsordningen är viktig för 
ekonomisk hållbarhet, för att skapa kopplingar, 
resurseffektiv utbyggnad och minska bilberoende. Att 
utbyggnad sker enligt föreslagen prioritering är därför en 

viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna 
HKB.  

 I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade 
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas 
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar 
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och 
säkerställas i efterföljande detaljplaner. 

 Den kulturmiljöinventering som tagits fram parallellt med 
den fördjupade översiktsplanen är en viktig utgångspunkt i 
fortsatt planarbete.  

 Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och 
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att 
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och 
att områden med högre naturvärden sparas eller 
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.  

 Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen behöver åtgärder 
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband 
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband.  

 I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder 
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta 
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov. 
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1 Sammanfattning 

Samrådet pågick under perioden 9 juni 2020 – 25 oktober 2020. Under 
samrådet har 58 yttranden inkommit. Många av remissinstanserna och de 
inkomna synpunkterna är positiva till den fördjupade översiktsplanens 
(FÖP) förslag till inriktning och den föreslagna utvecklingen av Bro tätort 
och visionen om en hållbar småstad.  

Det har dock även framförts flera synpunkter med perspektiv som 
behöver förtydligas och lyftas in i planförslaget. Bland annat har det 
påpekats att planens vision om att uppnå hållbarhetsmål kan förtydligas 
och att barn-, kulturmiljö, det regionala och näringslivsperspektivet kan 
lyftas tydligare i planen. Flera remissinstanser menar att planen är otydlig 
gällande vilka ställningstaganden som har gjorts i förhållande till 
planeringsförutsättningarna. Ett flertal frågor gällande stationsutveckling 
och kollektivtrafik har även kommit in under samrådet. 

Samhällsbyggnadskontoret har reviderat planförslaget utifrån 
samrådssynpunkterna och arbetat om strukturen i dokumentet för att 
tydliggöra FÖP:ens planeringsinriktningar. Revideringen av planen har 
även syftat att tydliggöra och lyfta in de perspektiv som upplevts 
bristfälliga i samrådssynpunkter. För vilka teman och perspektiv som har 
arbetets vidare med efter samrådet se avsnitt 3 nedan i 
samrådsredogörelsen. 

2 Läsanvisning 

Denna samrådsredogörelse innehåller dels en redovisning för hur 
samrådet har bedrivits, dels en ämnesvis sammanfattning av de 
synpunkter som kommit in, dels med samhällsbyggnadskontorets 
kommentarer till synpunkterna. Sammanfattningen redovisar endast de 
konkreta synpunkterna/önskemålen och inte de argument som har 
framförts av avsändarna.  
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3 Föreslagna ändringar av 
planförslaget 

 

Med anledning av de synpunkter som inkommit under samrådstiden har 
samhällsbyggnadskontoret framförallt arbetat vidare med att utveckla följande 
frågor och teman: 

• Planeringsinriktningarnas koppling till hållbarhetsmål 

• Barnperspektivet 

• Kulturmiljöfrågor 

• Strategiska kopplingar för gång- och cykel, bil och kollektivtrafik 

• Näringslivsperspektivet 

• Mälarperspektivet 

• Utveckling av torg och station 

• Förtydligande av ställningstaganden 

 

I det reviderade planförslaget har det tillkommit fler planeringsinriktningar i 
samtliga kapitel av FÖP:en. Detta beror i vissa fall på att nya 
ställningstaganden har gjorts men framförallt beror det på att strukturen i 
FÖP:en har omarbetats för att förtydliga ställningstaganden som funnits 
beskrivna i samrådsförslaget men som inte tydligt kopplats till en 
planeringsinriktning. I granskningsförslaget av planen representeras samtliga 
planeringsinriktningar av en likadan rubrik i den efterföljande texten med en 
förklaring om vad det är som ska åstadkommas med respektive 
planeringsinriktning. 

Några ställningstaganden gällande strategiska kopplingar för gång- och cykel, 
bil och kollektivtrafik har omarbetats och tagits bort från planförslaget. I det 
reviderade förslaget redovisas inte längre någon ny vägkoppling för bil över 
torget i Bro. Förslagen på nya vägkopplingar mellan Tegelhagen och 
Rättarboda, vid Härnevi Skolväg, mellan Håtunavägen och Lejondalsvägen 
norr om Bro torg samt mellan Kockbacka trafikplats och Brunna 
verksamhetsområde har omarbetats och pekas nu ut som ”utredningsförslag”. 
För dessa förslag finns av olika anledning frågor som behöver utredas vidare 
innan lämpligheten av åtgärderna kan bedömas. Samhällsbyggnadskontoret 
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bedömer dock att förslagen på nya kopplingar är strategiskt viktiga om de går 
att utforma på ett lämpligt sätt och de finns därför kvar i plankartan men som 
mindre skarpa utpekanden. 

Efter samrådet har samhällsbyggnadskontoret tagit fram en förstudie för 
området Kvista med en precisering av förslaget till bebyggelseutveckling i 
området. I förstudien och den reviderade FÖP:en föreslås även ett nytt 
friluftsområde i området för att stärka möjligheterna till rekreation när Bro 
växer samt att området kan fungera som en länk i relationen mellan tätort och 
landsbygd. 

I kartorna på följande sidor presenteras de reviderade åtgärdsförslag. Observera 
att kartorna inte redovisar FÖP:ens samtliga åtgärdsförslag utan att de 
fokuserar på att redovisa revideringar samt att revideringar som inte är 
kopplade till platsspecifika förslag inte redovisas i kartorna. 



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : 210512_Samrådsredogörelse_FÖP-Bro.pdf

Samrådsredogörelse 

 
 

Sid 6 av 34 
 

 



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : 210512_Samrådsredogörelse_FÖP-Bro.pdf

Samrådsredogörelse 

 
 

Sid 7 av 34 
 

 



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : 210512_Samrådsredogörelse_FÖP-Bro.pdf

Samrådsredogörelse 

 
 

Sid 8 av 34 
 

4 Hur samrådet bedrivits 
 

Samrådet för den fördjupade översiktsplanen för Bro pågick under 
perioden 9 juni 2020 – 25 oktober 2020. Information om samrådet 
skickades ut enligt sändlista till remissinstanser samt föreningar och 
företag. Under samrådet har totalt 58 yttranden inkommit, varav 6 från 
statliga myndigheter och bolag, 2 från regionala organ, 3 från 
grannkommuner, 7 från nämnder och bolag inom kommunen, 20 från 
företag, föreningar och andra grupper samt 20 från privatpersoner. 

Förutom att samrådsförslaget har funnits tillgängligt digitalt på 
kommunens hemsida och fysiskt i Brohuset i Bro och kommunhuset i 
Kungsängen har samhällsbyggnadskontoret under samrådet genomfört 
olika aktiviteter med att syfte att nå ut till så många målgrupper som 
möjligt. 

 

Dialogmöten 

Under samrådstiden hölls tre olika typer dialogmöten riktade till 
allmänheten i Bro. Med hänsyn till de speciella förutsättningarna under 
Covid-19-pandemin hölls endast ett fysiskt möte på plats vid Bro torg, där 
allmänheten gavs möjlighet att ta del av planens olika förslag och träffa 
samhällsbyggnadskontorets tjänstemän för att ställa frågor och framföra 
synpunkter. Utöver det fysiska dialogmötet hölls ett telefonsamråd, där 
allmänheten gavs möjlighet att ringa in till samhällsbyggnadskontorets 
tjänstemän med frågor eller synpunkter, och ett digitalt samrådsmöte via 
kommunens youtube-kanal där FÖP:ens innehåll och åtgärdsförslag 
presenterades live och allmänheten kunde ställa frågor via chatt-funktion. 

 

Workshops och informationsmöten 

Samhällsbyggnadskontoret har anordnat workshops internt med 
kommunens olika kontor samt informationsmöten externt med det 
kommunala bostadsbolaget, BID:en (Business Improvement District) Bro 
utveckling och Naturskyddsföreningen. Syftet med workshops och 
informationsmöten har både varit att informera om FÖP:en och att få in 
fler olika perspektiv för bearbetning av planförslaget. 
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Trycksaker och annat material 

Utöver det tryckta förslaget till fördjupad översiktsplan, som funnits 
tillgänglig på samrådsmöte och under samrådstiden i Brohuset och 
kommunhuset, har kommunen skickat ut vykort till hushåll inom tätorten 
med information om FÖP:en och samrådet. Kommunen har även tryckt 
upp en broschyr med en sammanfattning av FÖP:en och dess 
åtgärdsförslag i kortformat samt information om samrådet och hur 
synpunkter på förslaget kunde lämnas in. 

 

Webb och sociala medier 

Inför samrådet lanserades en sida på kommunens webbplats med 
information om FÖP:en och hur personer kunde delta i samrådet. 
Nyheter och information om FÖP:en och samrådet har publicerats på 
startsidan på kommunens webbplats samt på kommunens sociala medier. 
Samhällsbyggnadskontorets tjänstemän som arbetat med FÖP:en deltog i 
kommunens podcast och berättade om samrådet, vilket också 
publicerades och annonserades på kommunens webbplats. Information 
om samrådet har även annonserats i lokalpressen. 

 

 

5 Inkomna synpunkter och 
samhällsbyggnadskonto
rets ställningstaganden 

 

Nedan redovisas de synpunkter som inkom under samrådet. 
Synpunkterna är uppdelade utifrån kapitel-indelningen i planförslaget. 
Samhällsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstaganden 
redovisas i kursiv stil med indragna stycken efter synpunkterna. 
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5.1 Torget i Bro 

Trafikverket framför att parkering i centrumlägen är en kommuns mest 
effektiva styrmedel för att minska biltrafik eftersom tillgången på 
parkeringar i centrum till viss del styr efterfrågan på bilresor. Trafikverket 
önskar med anledning av detta en tydligare skrivelse för hur parkering ska 
utformas i Bro centrum. Trafikverket framför att kollektivtrafik och gång- 
och cykeltrafik bör vara ännu tydligare prioriterat i ett centrumläge såsom 
vid torget i Bro och Bro station. 

I Infrastruktur-kapitlet av det reviderade förslaget har en ny 
planeringsinriktning tillkommit som anger att kommunen ska göra plats för 
utökad cykelparkering på torget, vid stationen och i anslutning till de 
busshållplatser där sådant behov finns. I de reviderade 
planeringsinriktningarna för Bro stationsområde anges att tillgängligheten 
till stationen ska öka för cyklister, gående och kollektivtrafikresenärer och att 
vi ska utveckla infartsparkering för både cykel och bil vid stationen. 
Planeringsinriktningarna för stationsområdet anger att bytespunktens 
funktioner ska prioriteras före andra intressen. 

 

Naturskyddsföreningen menar att det inte är lämpligt att släppa fram 
biltrafik över torget genom förslaget till en ny strategisk vägkoppling.  

I det reviderade planförslaget har bilkopplingen över torget tagits bort. 
Förslagen på nya strategiska kopplingar i granskningshandlingen av FÖP Bro 
leds istället runt torget.  

 

Socialnämnden saknar ett barn- och tillgänglighetsperspektiv på 
utvecklingen av Bro centrum och framför att en satsning på ett attraktivt 
centrum med aktiviteter som passar barn och unga kan öka tätortens 
attraktivitet och invånarnas trivsel. 

I det reviderade planförslaget har barnperspektivet i utvecklingen av Bro torg 
lyfts fram tydligare. Granskningsversionen av förslaget har en ny 
planeringsinriktning som anger att de små barnens plats på torget ska 
synliggöras genom fler lekytor för mindre barn. I de reviderade 
planeringsinriktningarna för Bro torg förtydligas även att torget ska 
utvecklas som en trygg mötesplats med aktiverade ytor, vilket ska gynna 
Brobor i alla åldrar. 
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Bro villaägarförening och en privatperson har yttrat sig om att torget i Bro 
bör utvecklas som ett inomhus-centrum för att kunna nyttjas i alla väder 
och årstider samt för att förbättra tryggheten året runt. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att de allmänna utomhusmiljöerna spelar 
en stor roll i att förverkliga visionen om torget som den moderna småstaden 
Bros kärna och centrala mötespunkt. FÖP Bro lägger därför stor vikt på 
utformning av gatumiljön, att gestaltning av utomhusmiljön runt omkring 
och på torget ska utvecklas och föreslår även till exempel att gemensam odling 
ska användas för att binda samman ny och gammal bebyggelse. 
Samhällsbyggnadskontoret delar således inte uppfattningen om att ett 
inomhus-centrum är den lämpligaste lösningen för att uppnå Bro torgs fulla 
potential. 

 

Bro villaägarförening framför att torget i Bro inte bör begränsas till ett 
centrum för närservice med endast de närboende som målgrupp. 
Villaägarföreningen menar att det bör finnas underlag för att utveckla 
centrum ytterligare. 

Det reviderade förslaget till FÖP Bro har inte ändrats avseende föreslagen 
omfattning på tillkommande kommersiell service och handel i Bro centrum. 
Den handelsanalys och förstudie som tagtis fram för Bro centrum som 
kunskapsunderlag till FÖP Bro visar att potentialen för utveckling av handel 
och kommersiell service är begränsad. Vi håller dock med om att handeln i 
Bro centrum bör stärkas och föreslår som ett led i detta att centrums 
tyngdpunkt gradvis förskjuts söderut mot Enköpingsvägen och rondellen. 
På detta sätt vill vi utveckla ett handels- och aktivitetsstråk längs 
Köpmanvägen mellan stationen och centrum. Detta har förtydligats i 
planförslaget. Ett planuppdrag för Bro centrum har också tillkommit efter 
samrådet där visionen för Bro centrum kommer att utvecklas vidare. 

 

Bro Utveckling betonar vikten av fler arbetsplatser och bostäder för att 
skapa liv och rörelse och förbättra tryggheten vid torget. Även Bro 
villaägarförening önskar att fler kommunala arbetsplatser flyttar till Bro 
centrum för att ytterligare skapa liv och rörelse vid torget. Bro 
villaägarförening menar dessutom att det bör tillskapas ett så kallat co-
working space, en för allmänheten öppen kontorslokal, vid torget i Bro för 
att möta framtida behov till följd av ökat hemarbete. 

FÖP Bro föreslår att nya lokaler, bostäder och arbetsplatser ska tillföras på 
torget för att skapa ett levande, attraktivt och tryggt centrum. Planen 
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poängterar även att torget skulle gynnas av att fler kommunala verksamheter 
flyttades dit. FÖPen föreslår dock inte mer specifikt vilken typ av 
verksamheter som ska lokaliseras på vilken plats i centrum, sådana frågor 
behöver studeras vidare i den kommande planeringen. 

 

De kommunala bolagen framför att ambitionen om att behålla och 
utveckla karaktären av småstad i Bro är bra men att det i centrum och vid 
stationsområdet bör tillåtas att bygga högre än fyra våningar.  

I planförslaget anges inte någon skarp planeringsinriktning för hur många 
våningar som ska tillåtas för bebyggelsen i centrala Bro. 
Planeringsinriktningarna för bebyggelseutveckling anger att Bros måttliga 
skala ska bibehållas. I den förklarande texten för den föreslagna 
bebyggelsetypen ”hus i småstad” anges att planen bland annat avser 
”flerbostadshus upp till cirka fyra våningar”. Det är dock upp till den 
kommande planeringen, i planprogram och detaljplaner, att precisera lämplig 
utformning på bebyggelse för de specifika platserna. 

 

EON framför att i det kommande planarbetet och förtätningen i Bro 
centrum kommer särskild uppmärksamhet krävas för att reservera 
utrymme för den tekniska försörjningen. 

Förslaget till FÖP Bro har inte reviderats utifrån ovan synpunkt eftersom 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detta gäller en fråga som lämpligen 
hanteras i den kommande planeringen med planprogram och detaljplan. 

 

5.2 Bros stationsområde 

Trafikverket påpekar att det är viktigt att det framgår av planen att det inte 
är kommunen som ensamt äger frågor om stationsutveckling och 
kollektivtrafik. 

Den inledande texten i kapitlet för Bro stationsområde samt förklarande text i 
kartan över stationsområdet har reviderats med tillägget om att kommunen 
inte har egen rådighet över frågor gällande stationsutveckling och 
kollektivtrafik. 

 

Region Stockholm framför att ytor behöver säkerställas runt 
stationsområdet för att möjliggöra åtgärder för att öka kapaciteten för 
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järnvägstrafiken. Regionen tillägger att det kan finnas flera olika alternativ 
till lösningar för hur pendeltågstrafiken kan utökas och att ett systemval 
som beaktar järnvägens behov måste ha gjorts innan något alternativ 
utesluts. Eftersom bytes- och terminalområden är komplexa miljöer måste 
alla de funktioner som ska rymmas inom stationsområdet och stationens 
behov klargöras framöver. Regionen förutsätter att utredningar tas fram i 
samråd med Trafikförvaltningen kring sådant som berör all 
kollektivtrafik. 

Planförslaget anger planeringsinriktningar för att säkerställa ytor för att 
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan samt ett vändspår nordost om Bro station. 
I kapitlet gällande Bro stationsområde anges även att bytespunktens och 
kollektivtrafikens ytkrävande behov ska prioriteras före andra intressen. 
Texten i kapitlet gällande Bro stationsområde har reviderats med tillägget att 
arbete och utredningar gällande stationsutveckling ska ske i samråd med 
Trafikförvaltningen och Trafikverket, se ovan synpunkt. 

 

Trafikverket avser att i närtid utreda behovet av kapacitetsförstärkning på 
järnvägssträckan mellan Kallhäll och Bålsta genom en åtgärdsvalstudie. 
Trafikverket påpekar att resultatet från åtgärdsvalstudien behöver lyftas 
fram i underlaget till den fördjupade översiktsplanen alternativt att planen 
förhåller sig till resultatet. Trafikverket framför även att resultatet från 
förstudien för Bro station behöver inväntas likväl till exempel underlag 
om resandeströmmar till bytespunkt. 

I det reviderade planförslaget hänvisar FÖP Bro till åtgärdsvalstudien och att 
resultatet från den behöver lyftas in som underlag i den kommande planering. 
Planen har även förtydligats med att all planering av kollektivtrafik och 
stationsutveckling ska göras i samråd med Trafikverket och 
Trafikförvaltningen i Region Stockholm. Resultatet av förstudien för Bro 
stationsområde och de olika scenarier som beskrivs i förstudien har vägts in i 
revideringen av FÖP Bro.  

 

Riksbyggen framför att det är angeläget att bygga en ny västlig ingång till 
pendeltågsstationen med hänsyn till den kommande bostadsbebyggelsen i 
Trädgårdsstaden, samt i Jursta och Tegelhagen. Riksbyggen menar även 
att en eventuell östlig flytt av stationsläget inte är lämpligt då det medför 
nya förutsättningar för projektet Trädgårdsstaden. 
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I det reviderade planförslaget anges att kommunen ska verka för en ny västlig 
entré till pendeltågsstationen. En eventuell östlig utveckling av stationsläget 
har tagits bort från planförslaget efter samrådet. 

 

Riksbyggen menar att den föreslagna nya vägkopplingen över järnvägen 
väster om stationen skulle ge stor negativ påverkan på bostadskvarter i den 
antagna detaljplanen för Trädgårdsstaden. Riksbyggen anser även att 
vägens läge väster om centrum innebär att den inte kommer bidra till att 
minska järnvägens barriäreffekt på önskvärt sätt, det är istället viktigare att 
få till en bra koppling mellan torget i Trädgårdsstaden och Köpmanvägen. 

Den berörda vägens läge har reviderats i granskningsförslaget av FÖP Bro, 
utifrån bedömningar som framkommit i förstudien för Bro station. 
Samhällsbyggnadskontoret gör dock fortsatt bedömningen att det är 
strategiskt viktigt att skapa en ny vägkoppling över järnvägen väster om Bro 
station för att minska barriäreffekten av Mälarbanan. Det krävs dock att 
flertalet vidare utredningar tas fram för att kunna bedöma hur en mer precis 
lämplig sträckning och utformning av den föreslagna vägkopplingen ska se ut. 
Vidare planering av den föreslagna kopplingen ska ske samordnat med 
utbyggnaden av Trädgårdsstaden. 

 

Kultur- och fritidsnämnden menar att om byggnader inom det i 
kulturmiljöutredningen för FÖP Bro utpekade karaktärsområdet Bro 
stationssamhälle kan komma att rivas som en konsekvens av planen 
behöver det utredas och synliggöras som en negativ konsekvens av planen. 
I enlighet med kulturmiljöutredningen påpekar kultur- och 
fritidsnämnden att Bro stationssamhälle bedöms vara mycket känsligt för 
ytterligare rivning av bebyggelse från innan 1960-talet. Gatunätet inom 
karaktärsområdet Bro stationssamhälle, som idag är oregelbundet och till 
stor del oförändrat sedan tidigt 1900-tal, bör inte ändras vid 
kompletteringar och nya vägar bör anpassas till befintligt gatunät. Kultur- 
och fritidsnämnden framför att kulturvärden behöver synliggöras som en 
viktig del av landskapets värden och att kulturmiljöns roll i att utveckla 
attraktiva närmiljöer i Bro kan lyftas fram bättre generellt i planen och 
specifikt för stationsområdet. 

Planförslaget har reviderats med syfte att tydligare lyfta fram 
kulturmiljöperspektivet för Bros stationsområde. De särskilt värdefulla 
kulturmiljöer som pekas ut i kulturmiljöutredningen för Bro redovisas nu i 
planens karta över Bro stationsområde. En ny planeringsinriktning som 



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : 210512_Samrådsredogörelse_FÖP-Bro.pdf

Samrådsredogörelse 

 
 

Sid 15 av 34 
 

anger att stationsområdets värdefulla kulturmiljöer ska tillvaratas för att 
stärka platsens kvaliteter och Bros identitet som stationssamhälle har lagts till 
i planen. I den reviderade planen förtydligas även att de råd och riktlinjer 
som framkommer i kulturmiljöutredningen för Bro ska vara vägledande vid 
kommande detaljplanering och bygglovsprövning. 

 

5.3 Bebyggelseutveckling 

 

5.3.1 Allmänna intressen 

Länsstyrelsen vill se ett utvecklat underlag i frågan om hur den planerade 
utvecklingen i Bros södra delar förhåller sig till riksintresset för det rörliga 
friluftslivet längs Mälarens öar och stränder enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken. 
Länsstyrelsen efterfrågar även en beskrivning över alternativa 
utvidgningar för att minskar risken att skada riksintresset. 

Synpunkten avser föreslagen bebyggelseutveckling i området Kvista, som idag 
utgörs av obebyggd naturmark. En förstudie för det berörda området har 
tagits fram efter samrådet och i granskningshandlingen för FÖP Bro har 
förslaget till bebyggelseutveckling preciserats, bland annat i syfte att värna 
naturvärden och stärka friluftslivet i området. I det reviderade förslaget 
föreslås att delar av område, som pekas ut för ny bostadsbebyggelse i gällande 
översiktsplan ÖP 2010, ska reserveras för utveckling av friluftsområde med 
motionsspår och vandringsleder. Behovet av att utveckla platser för friluftsliv 
bedöms vara stort med hänsyn till den stora bebyggelseexpansionen i södra 
Bro. Utpekandet av ett nytt friluftsområde bedöms vara positivt med hänsyn 
till riksintresset enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken. 

 

Länsstyrelsen framför att det saknas en redovisning av hur riksintresset 
för kulturmiljövården Bro avses att tillgodoses. Hembygdens kyrka 
framför att det är önskvärt att ta fram riktlinjer för vilken typ av 
bebyggelse som kan tillåtas inom riksintresseområdet för 
kulturmiljövården Bro där Bro kyrka är ett centralt värde. 

Efter samrådet för FÖP Bro har riksintresset för kulturmiljövården Bro 
upphävts genom beslut från Riksantikvarieämbetet den 30 november 2020. 
Området söder om Ginnlögs väg och runt Bro kyrka bedöms dock fortfarande 
utgöra ett lokalt kulturmiljöintresse. FÖP Bro anger dock inte några riktlinjer 
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för området då det är beläget utanför tätortsavgränsningen och därmed 
planens geografiska avgränsning. 

 

Länsstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden och Bygg- och miljönämnden 
framför att planen bör lyfta fram kulturmiljöperspektivet och tydliggöra 
hur kulturmiljöer i egenskap av allmänt intresse ska tillgodoses. De båda 
remissinstanserna menar att de riktlinjer som arbetats fram i 
kulturmiljöutredningen, som ligger till underlag för planen, har en otydlig 
status. Det bör framgå hur kulturmiljövärden avses att hanteras vid 
förtätning, exploatering inom områden med landsbygdskaraktär samt 
byggnation vid platser med känslig stads- och landskapsbild. 

I det reviderade planförslaget har kulturmiljöperspektivet tydliggjorts i de 
områden där FÖP Bro föreslår åtgärder inom sådana områden som pekas ut 
som särskilt värdefulla i kulturmiljöutredningen för Bro. För stationsområdet 
har en ny planeringsinriktning om att värna områdets värdefulla 
kulturmiljöer och tillvarata dessa för att stärka platsens kvaliteter och Bros 
identitet. I texten har det även förtydligats att de råd och riktlinjer som 
framkommer i kulturmiljöutredningen ska vara vägledande vid 
detaljplanering och bygglovsprövning. Särskilt värdefulla kulturmiljöområden 
redovisas även i kartan för Bro torg och stationsområdet i den reviderade 
planen. I det reviderade planförslaget anges även en ny planeringsinriktning 
om att vi ska bygga på naturens och landskapets villkor, där kulturlandskapet 
är ett viktigt värde. 

 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden önskar att det fanns ett tydligare 
barnperspektiv i FÖP Bro. Barnens förutsättningar och behov bör belysas 
ytterligare enligt nämnden. Även Region Stockholm påpekar att 
barnperspektivet kan utvecklas i planen. 

I det reviderade planförslaget har barnperspektivet utvecklats genom nya 
planeringsinriktningar om att skapa nya och utveckla befintliga platser för 
barns lek och rekreation. Bro IP ska utvecklas som mötesplats med nya ytor och 
funktioner, i avsnittet för Bro torg anges de små barnens plats på torget ska 
synliggöras genom fler lekytor och runt stationsområdet föreslås platser 
specifikt för utveckling av rekreation för barn. 

 

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att de saknar ett resonemang om hur 
tillkommande bebyggelse ska bidra till minskad klimatpåverkan, till 
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exempel om hur den tillkommande bebyggelsen ska bidra till minskad 
energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser. 

Planförslaget anger ett antal planeringsinriktningar som syftar till att bidra 
till en minskad klimatpåverkan. Det rör sig till exempel om åtgärder för att 
stärka cykelnätet, utveckla laddinfrastruktur för eldrivna fordon, utveckling 
av pendeltågsstationen och bussterminalen samt att satsa på förtätning med 
bostäder i kollektivtrafiknära lägen med syfte att minska bilberoende. 

 

Länsstyrelsen påpekar att det inte framgår av planen vilken typ av 
bostäder som planeras och hur behovet ser ut avseende upplåtelseformer, 
storlek samt särskilda bostäder för äldre, ungdomar och personer med 
funktionsvariationer. Socialnämnden framför att planen bör se till 
bostadsbehovet hos de målgrupper som har svårt att tillgodose sina egna 
behov på bostadsmarknaden, exempelvis nyanlända, personer med 
funktionsvariationer och de som lever på försörjningsstöd. Äldre- och 
omsorgsnämnden framför vikten av att tillgodose äldres bostadsbehov, 
båda avseende tillgängligheten till vanliga bostäder och vård- och 
omsorgsboenden. 

Vänsterpartiet framför att planen tydligare behöver redovisa en blandning 
av olika boendeformer. Vänsterpartiet menar även att ett äldreboende, 
mellanboende eller trygghetsboende behövs i ett centrumnära läge i Bro. 

Planförslaget har inte reviderats avseende att förtydliga vilken typ av 
bostadsformer som behöver byggas för att möta behovet av bostadsförsörjning i 
Bro. Detta är en fråga som ska hanteras i kommunens pågående arbete med 
nya riktlinjer för bostadsförsörjning.  

 

Länsstyrelsen noterar att planen saknar riktlinjer för storlek på skol- och 
förskolegårdar och hänvisar till Boverkets allmänna råd om friyta för lek 
och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. 
Länsstyrelsen menar att planen på ett tydligare sätt behöver visa hur 
kommunens förskolor och skolor kan uppfylla Boverkets allmänna råd. En 
privatperson har inkommit med yttrande om att det behöver byggas 
större förskolegårdar för att gynna barns rörelse. 

Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. FÖP Bro betonar 
vikten av att främja barns lek och rekreation genom ett flertal 
planeringsinriktningar om att reservera och utveckla ytor för just det. När det 
gäller specifika riktlinjer för utformning skol- och förskolegårdar hänvisas 
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dock till kommunens dokument ”Framtidens förskola och skola – Ramprogram 
för utbildningskontorets verksamhetslokaler” som beslutades av 
Utbildningsnämnden den 23 augusti 2016. 

 

Region Stockholm påpekar att planen inte redovisar förväntad 
befolkningsutveckling eller planerad utbyggnadstakt samt planberedskap 
för nya bostäder och att det därför är svårt att bedöma planens förhållande 
till utvecklingen enligt RUFS 2050. Centerpartiet ställer frågan hur den 
föreslagna utbyggnaden av Bro förhåller sig till målet om en 
befolkningstillväxt på 2% per år och uttrycker en tveksamhet till behovet 
av ytterligare förtätning med bostäder i Bro. 

Efter samrådet har planeringsförutsättningarna uppdaterats och en 
beskrivning av den förväntade befolkningsökningen har lagts till. 

 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) framför att det är viktigt att kommunen 
i sin framtida planering tar hänsyn till att så lite som möjligt av 
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse. 

I jämförelse med nollalternativet, det vill säga gällande 
planeringsinriktningar i gällande översiktsplan ÖP 2010, innebär förslaget 
att mindre jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller annat ändamål. 
Detta eftersom tätortsavgränsningen revideras vid området Kvista samt att 
jordbruksmark längs Enköpingsvägen i östra Bro reserveras i plankartan. 
Samhällsbyggnadskontoret har efter samrådstiden tagit fram en PM med syfte 
att utreda hur stora ytor jordbruksmark som planeras för bebyggelse och andra 
ändamål i kommunen. I denna PM framgår att FÖP Bros förslag till 
bebyggelseutveckling innebär att mindre brukningsvärd jordbruksmark tas i 
anspråk. 

 

5.3.2 Områdesförslag 

Bygg- och miljönämnden framför att de önskar tydligare riktlinjer för 
bebyggelse inom Högbytorps verksamhetsområde. Nämnden hanterar 
många bygglov i området som är beläget inom tätortsavgränsning men 
utanför detaljplan, varvid detaljplanekrav ska gälla enligt den generella 
riktlinjen om plankrav inom tätorten i ÖP 2010 och förslaget till FÖP Bro. 
Länsstyrelsen har även ställt sig frågande till varför tätortsavgränsningen 
sträcker sig runt och norr om Högbytorps verksamhetsområde när 
området inte ges någon prioritering fram till 2040 i utbyggnadskartan. 
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Länsstyrelsen påpekar att den norra delen av Högbytorps 
verksamhetsområde som ligger inom tätortsavgränsningen idag består av 
skog och åkermark som med fördel skulle kunna planeras för de areella 
näringarna alternativt tillhöra landsbygden. 

I granskningsförslaget av FÖP Bro har utvecklingen av Högbytorp 
förtydligats. FÖP Bro ger inte några nya förslag på utveckling av området 
utan tydliggör de ställningstaganden som redan har gjorts i ÖP 2010 och 
redovisar översiktsplanens utvecklingsområde för området på karta i kapitlet 
för ”målpunkter, näringsliv och service”. FÖP Bro hänvisar även till det 
antagna planprogrammet för Högbytorp och anger att planprogrammet kan 
ge stöd i bygglovsprövning utanför detaljplan i området. 

 

Bygg- och miljönämnden framför att Skällsta industriområde utgör en 
viktig entré till tätorten Bro och önskar att planen ger riktlinjer för hur 
bebyggelsen i området ska utvecklas och vilken karaktär området ska ha. 

Planen har inte reviderats efter samrådet utifrån synpunkten ovan. I förslaget 
pekas entréer till Bro tätort ut, bland annat vid Skällsta industriområde, och 
planen anger att tätortens entréer ska utvecklas för gång, cykel och bil, vilket 
gestaltning av platserna är en viktig del av. Däremot föreslår FÖP Bro inte 
någon ny bebyggelseutveckling i Skällsta industriområde och det är därför de 
gällande detaljplanerna för området som ska reglera utformning av 
bebyggelsen. 

 

Företagarna framför att det inte är lämpligt att planera för ny bebyggelse i 
anslutning till Skällsta industriområde eftersom bostäder intill 
verksamhetsområden kan skapa konflikter och klagomål avseende buller, 
damm, lukt och dylikt. 

FÖP Bro pekar inte ut något förslag till ny bebyggelse i anslutning till Skällsta 
industriområde bortsett från mindre komplettering av bostäder längs med 
Råbyvägen. Dessa förslag ligger dock inom befintligt bostadsområde och 
innebär inte att nya bostäder lokaliseras närmare verksamhetsområdet än 
befintlig bebyggelse. 

 

Fastighetsägaren till Brogård 1:88 har framfört önskemål om att 
kommunen ska utvidga tätortsavgränsningen öster om Bro Hof golfbana i 
syfte att underlätta en möjlig framtida detaljplaneläggning för det berörda 
området.  
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Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att en ytterligare 
utvidgning av tätortsavgränsningen, utöver de utvidgningar som bland 
annat görs för områdena Klockaren och Härnevihage inte ligger i linje med 
kommunens och FÖP Bros planeringsinriktning om att satsa på förtätning och 
undvika fler ”satellit”-områden i tätorten. FÖP Bro föreslår inte heller någon 
ny bebyggelse i området med hänsyn till det lokala kulturmiljöintresset för 
Brogård som finns redovisat i ÖP 2010 samt höga naturvärden. 

 

Råby-Gärde Fastighetsförvaltning AB framför önskemål om att 
fastigheten Bro-Skällsta 1:45, som enligt planförslaget ligger inom ett 
strategiskt blågrönt stråk, ska pekas ut som yta för ny småhusbebyggelse 
som ansluter till befintlig bebyggelse på platsen. 

Planen har reviderats utifrån ovan synpunkt och i granskningsversionen 
föreslås en viss komplettering med ny bebyggelse av typen ”småhus i park” 
kombinerat med rekreativa dagvattenåtgärder på den berörda platsen. 

 

Fastighetsägaren INMEC AB framför önskemål om att fastigheterna 
Härnevi 7:9, 9:11 och 27:1 ska pekas ut för utveckling av ny blandad 
bebyggelse med bostäder och verksamheter. 

Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. De berörda 
fastigheterna ligger inom förstudieområdet öster om Kockbacka. Platsen för de 
berörda fastigheterna bedöms som känsligt för ny bebyggelse då den utgörs av 
ett sammanhängande landskapsrum med viktiga kvaliteter i entrén till Bro 
tätort, vilket förstudien för öster om Kockbacka belyser. Den befintliga 
bebyggelsen på platsen är uppdragen från vägen längs med en höjdrygg i 
skogsbrynet. Ny bebyggelse på platsen riskerar att medföra negativ påverkan 
på landskapsbilden, enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning. Delar av 
området pekas dessutom ut som reserverat areella näringar, tätortsnära 
jordbruksmark. 

 

En privatperson har yttrat sig om att det inte är lämpligt att utveckla ny 
bebyggelse inom området Öster om Kockbacka. I yttrandet framförs att 
den berörda skogen är ett mycket värdefullt natur- och rekreationsområde 
för boende och höga naturvärden i området bör inte byggas bort. 

Planförslaget har inte reviderats utifrån synpunkten ovan. I förstudien för 
området öster om Kockbacka lyfts naturrekreation fram som ett viktigt värde 
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och en bärande princip i utformningen av förslaget på en ny 
bebyggelsestruktur. Syftet med förslaget till utveckling av området är att skapa 
en naturnära bostadsmiljö som harmonierar med landskapet och tar hänsyn 
till platsens rekreationsvärden. 

 

Svenska kyrkan i Bro framför att en ökad befolkning bland annat innebär 
att det redan nu finns ett behov av större yta för begravningsplatser vid 
Bro kyrka. 

Bro kyrka är belägen utanför tätortsavgränsningen för Bro och därmed även 
utanför planområdet för den fördjupade översiktsplanen för Bro. Planen berör 
därför inte markanvändningen vid Bro kyrka.  

 

Länsstyrelsen framför att den föreslagna bebyggelseutvecklingen i planens 
sydvästra område och vid E18 kan komma att inkräkta på den redan 
försvagade Görvälnkilen. Ny bebyggelse i områdena kan medföra 
barriärer som negativt påverkar den regionala grönstrukturen och det 
ekologiskt viktiga spridningssambandet. 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen visar att planen behöver ge åtgärder 
för att stärka gröna samband och på så vi uppfylla planens egna kriterier 
om ett väl fungerande ekosystem och en rik biologisk mångfald. 

I det reviderade förslaget till FÖP Bro anges att Görvälnkilen behöver värnas 
om Bro ska växa på ett hållbart sätt. I förstudien för området Kvista 
preciseras förslaget till bebyggelseutveckling i planens sydvästra område, 
bland annat med hänsyn till att möjliggöra gröna samband. För att stärka 
grönkilen vid E18 föreslås en ny ekodukt vid en eventuell ny vägkoppling 
mellan Kockbacka trafikplats och Brunna industriområde. Förslaget om en ny 
ekodukt är inritat i karta i FÖP Bro men ytterligare utredningar och 
underlag kommer tas fram inom ramen för FÖP Kungsängen, både gällande 
vägkopplingen och ekodukten. 

 

Region Stockholm påpekar att Tegelhagen inte ligger inom prioriterad 
utbyggnadsområde enligt RUFS 2050 och ifrågasätter huruvida 
utbyggnaden av Tegelhagen ligger i linje med planeringsinriktningen om 
förtätning. Region Stockholm framför även att det är viktigt att 
kommunen säkerställer god kollektivtrafikförbindelse till Tegelhagen. 

För området Tegelhagen finns en gällande detaljplan som antogs den 20 
december 2017 och vann laga kraft den 14 mars 2018. Utbyggnad av området 
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pågår enligt gällande detaljplan och en ny kollektivtrafikförbindelse till 
området ingår i utbyggnadsprojektet.  

 

Region Stockholm ställer sig frågande till förslaget att placera en ny skola i 
ett bullerutsatt läge mellan väg och järnväg med tanke på de långsiktiga 
negativa hälsorisker och inlärningssvårigheter som riskerar att följa. 

Arbete med en ny detaljplan för den föreslagna skolan pågår (detaljplan för 
Kockbacka gärde, Nr 2003). I arbetet med detaljplanen ska bullerfrågan 
hanteras och bebyggelsen ska utformas och lokaliseras på ett sätt som är 
förenligt med gällande regelverk avseende bullerstörningar. 

 

 

5.4 Infrastruktur 

 

5.4.1 Fordonstrafik 

Länsstyrelsen och Trafikverket påpekar att planen behöver redovisa 
tydligare för hur riksintressen för kommunikationer, E18 och Mälarbanan, 
kommer tillgodoses och hur riksintressena kan påverkas av den planerade 
utvecklingen. Länsstyrelsen framför även att kommunen bör belysa med 
vilka utgångspunkter eller strategier efterföljande detaljplanering ska 
genomföras, för att undvika att åtgärden medför negativa effekter på 
riksintressena för kommunikationer. Trafikverket framför att det finns ett 
behov av att belysa hur utbyggnadsprojekten i Bro och Kungsängen 
sammantaget kommer att påverka E18s funktion i och med ökad biltrafik 
genom en systemanalys. Trafikverket påpekar att det finns ett stort behov 
av mellankommunal samordning gällande belastning på E18 från nya 
exploateringar. Trafikverket saknar även en beskrivning av målkonflikten 
mellan omfattande bostads- och stadsutveckling jämfört med utveckling 
av verksamhetsområden som innebär tillkommande flöden på E18. 

I trafiknätsanalysen som tagits fram som underlag till FÖP Bro framgår att 
undersökta scenarier med maximal befolkningsökning i Bro inte ska skapa 
några problem med köbildning eller kapacitetsbrist inom det undersökta 
området, vilket innefattar E18. Efterfrågan på resor i den modellering som 
trafiknätsanalysen är baserad på utgår från Trafikverkets basprognos. 

Vad gäller en mer övergripande systemanalys av kommunens samlade 
exploateringars påverkan på E18, undersöker kommunen just nu 
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förutsättningarna för att ta fram en sådan analys. En eventuell systemanalys 
kommer i sådana fall att tas fram och presenteras i samband med att FÖP 
Kungsängen går ut på granskning. Kommunen har valt det 
tillvägagångssättet eftersom vi bedömer att den största påverkan på E18 
kommer att ske vid trafikplatserna i Kungsängen. Det är också främst i 
Kungsängen som kommunens planer för exploatering avviker från RUFS 
2050, varför det är logiskt att koppla analysen till dessa exploateringar.  

I det reviderade planförslaget förtydligas att förtätning längs med 
Enköpingsvägen ska utföras på ett sådant sätt att det inte påverkar 
framkomligheten och vägens funktion för den lokala trafikförsörjningen, med 
syfte att lokal trafik inte ska omdirigeras till E18. FÖP Bro föreslår även nya 
vägkopplingar för att skapa ett robust vägnät för lokala resor inom tätorten. 

 

Angående påverkan på E18 påpekar Trafikverket att redovisningen av 
föreslagen kretsloppscentral vid Kockbacka trafikplats är bristfällig och 
anläggningens påverkan på E18 kan därför inte bedömas. Trafikverket 
efterfrågar därför ett förtydligat underlag för kretsloppscentralen. 

Förslaget i FÖP Bro avser framförallt att reservera en yta för att möjliggöra 
planering för en ny kretsloppscentral och vidare utredningar behöver tas fram 
för att bedöma åtgärdens påverkan på området och E18. FÖP Bro anger 
bland annat att fördjupade studier av ytdisposition behövs för att bedöma 
möjligheterna att genomföra förslaget bättre. Inför ett planuppdrag och i en 
detaljplaneprocess behöver frågan om anläggningens påverkan på E18 belysas 
och utredas ytterligare. 

 

Trafikverket påpekar betydelsen av att föreslagen omvandling av 
Enköpingsvägen till stadsgata inte ska medföra negativ påverkan på dess 
funktion för lokal trafikförsörjning, så att lokal trafik inte riktas mot E18. 
Försvarsmakten framför att Enköpingsvägen, vid en omvandling till 
stadsgata, måste dimensioneras för att säkerställa framkomlighet för 
försvarets transporter genom Bro. 

I det reviderade planförslaget tydliggörs att utvecklingen av Enköpingsvägen 
ska utformas på ett sätt som inte medför negativ påverkan på 
framkomligheten längs Enköpingsvägen samt dess funktion för den lokala 
trafikförsörjningen. 
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Trafikverket framför att kommunen bör se till möjligheten att förflytta 
tunga transporter från väg till spårbunden trafik eftersom tillgång till finns 
till både järnväg och Mälaren. Trafikverket påpekar även att de saknar ett 
förhållningssätt till de större verksamhetsområdena ur ett trafikperspektiv 
i planen. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte finns någon lämplig 
lokalisering för nya verksamhetsområden i Bro med anslutning till järnvägen 
eller Mälaren, bland annat med hänsyn till landskapsbilden, kulturmiljö- och 
naturvärden. Nygård är det befintliga verksamhetsområdet i Bro som har 
koppling till järnvägen med ett industrispår. I verksamhetsområdet Nygård 
pågår det arbete med en ny detaljplan och det är möjligt att områdets 
karaktär och funktion som verksamhetsområde kan komma att ändras och en 
sådan ändring hanteras i så fall i detaljplanearbetet.  

 

Naturskyddsföreningen framför att det inte är lämpligt att anlägga en ny 
vägförbindelse mellan Kockbacka trafikplats och Mätarvägen vid Brunna 
industriområde. De påpekar att den föreslagna vägen gör intrång i 
Lejondals naturreservat och den regionala grönkilen och att vägen 
kommer medföra betydande förlorade naturvärden. Synpunkten förs 
även fram i ett yttrande från en privatperson. 

I det reviderade förslaget till FÖP Bro finns förslaget till en ny vägkoppling 
kvar men med en ny och mindre definitiv formulering. Vägkopplingen pekas 
nu ut som ett utredningsförslag med bakgrund av att ytterligare utredningar 
behöver tas fram för att bedöma om kopplingen är möjlig att genomföra och 
dess lämplighet, bland annat med hänsyn till påverkan på naturreservatet och 
Görvälnkilen. Vidare utredningar kring detta kommer att presenteras i 
samband med att FÖP Kungsängen går ut på granskning. Detta eftersom den 
föreslagna vägkopplingens främsta syfte är att avlasta Brunna trafikplats.  

 

Frölunda Gård AB, Lantbrukarnas riksförbund och Centerpartiet framför 
att det är viktigt att tätortens utveckling sker med hänsyn till 
framkomligheten för lantbrukets breda fordon och maskiner. 

Samhällsbyggnadskontoret ser att frågan är viktig att ta hänsyn till men 
bedömningen görs, med hänsyn till trafiknätsanalysen för Bro att 
planförslaget inte innebär några åtgärder som riskerar att försämra 
framkomligheten i vägnätet utifrån nuläget. Det har dock förtydligats i 
planförslaget att hinder för lantbruksfordon ska undvikas. 
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Ett flertal yttranden från privatpersoner samt Rättarboda 
Fastighetsförening och Samfällighetsförening framför att det inte är 
lämpligt att skapa en ny vägkoppling för biltrafik mellan Rättarboda och 
Tegelhagen vid Kristinetorpsvägen. Vägarna inom Rättarboda är smala 
och saknar gångbana och ytterligare biltrafik inom området bedöms vara 
negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt, enligt inkomna yttranden. 

Planförslaget har reviderats avseende den föreslagna vägkopplingen mellan 
Rättarboda och Tegelhagen. I granskningshandlingen pekas kopplingen ut 
som ett utredningsförslag med hänsyn till att ytterligare utredningar ska tas 
fram för att kunna bedöma åtgärdens lämplighet. Om åtgärden är möjlig att 
genomföra på ett lämpligt och trafiksäkert sätt bedömer 
Samhällsbyggnadskontoret att vägen är strategiskt viktig för att koppla 
samman de två bebyggelseområdena och skapa ett bättre flöde i området som 
stort. 

 

5.4.2 Gång- och cykeltrafik 

Trafikverket saknar en strategi för utveckling av gång- och cykelstråk i 
tätortsområdet, både utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. De 
efterfrågar ett svar för hur de regionala cykelstråken, samt deras 
kopplingar till det lokala cykelnätet, ska planeras för utbyggnad, 
gestaltning och trafiksäkerhet. Länsstyrelsen och Region Stockholm 
påpekar att planen kan tydliggöra kopplingar till det regionala cykelnätet. 
Håbo kommun framför att det är angeläget att kommunerna samarbetar i 
frågan om bättre cykelförbindelse mellan Bålsta och Bro, tillsammans 
med Trafikverket, Region Stockholm och Region Uppsala. 

Planförslaget har reviderats med nya planeringsinriktningar med syfte att 
lyfta och förtydliga utveckling av cykelvägnätet i Bro. En ny 
planeringsinriktning som anger att cykelstråket mellan Bro och 
verksamhetsområdet i Brunna ska stärkas som en del i att utveckla det 
regionala cykelstråket och möjliggöra cykelpendling till den regionala 
målpunkten med arbetsplatser i Brunna verksamhetsområde. 
Planeringsinriktningen om att bygga ut och knyta ihop cykelvägnätet inom 
Bro har utvecklats med tydligare betoning på vikten gestaltning av 
cykelvägar. En tydligare hänvisning till kommunens gång- och cykelplan och 
kommunens cykelstrategi har även lagts till i det reviderade förslaget. Planen 
anger även att principen om en väl utbyggd cykelinfrastruktur måste finnas 
med i all detaljplanering. 
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Trafikverket framför att det är en brist att planen inte berör frågor 
gällande trafiksäkerhet eftersom trafiksäkerhetsfrågor är centrala för att 
utveckla resandet med cykel. En utveckling i linje med nollvisionen är nu 
en del i det globala hållbarhetsarbetet och en stor utmaning för Sveriges 
del är att minska antalet skadade cyklister och fotgängare, enligt 
Trafikverket.  

I det reviderade planförslaget tydliggörs kommunens arbete med 
trafiksäkerhetsfrågor för resande med cykel genom hänvisning till kommunens 
cykelstrategi samt gång- och cykelplan. 

 

Länsstyrelsen och Region Stockholm menar att biltrafiken har en relativt 
framträdande roll i planförslaget. Remissinstanserna betonar 
målsättningarna i RUFS 2050 om ett transporteffektivt samhälle där gång- 
och cykeltrafik samt kollektivtrafik står för 70 % av trafikslagen. Region 
Stockholm menar att planen kan tydliggöra hur nya vägkopplingar ska 
leda till att kollektivtrafik eller cykel väljs framför bil.  

Det reviderade planförslaget lyfter och förtydligar utvecklingen av resande 
med cykel på flera sätt, se synpunkterna ovan, och planen anger att principen 
om en väl utbyggd cykelinfrastruktur måste finnas med i all detaljplanering. 
Ett av planens huvudfokus är även utveckling av stationen och kollektivtrafik 
kopplat till den. Planen anger att vi ska satsa på förtätning i 
kollektivtrafiknära lägen som ett sätt att minska bilberoende. Samtidigt är det 
en utmaning i Bro att det idag saknas vissa tvärkopplingar mellan 
bostadsområden och vägnätet har brister avseende hur integrerat det är. 
Planen föreslår därför nya vägkopplingar för att öka robustheten i vägnätet 
och skapa bättre flöden mellan områden inom Bro. Föreslagna vägkopplingar 
syftar även till att möjliggöra utveckling av busstrafiken inom tätorten, 
exempelvis genom ny vägkoppling mellan Lejondalsvägen och 
Kockbackavägen. 

 

Riksbyggen framför att det bör förtydligas vilka gång- och cykelvägar som 
är primära och sekundära i planen. 

I det reviderade planförslaget lyfts några specifika cykelkopplingar som 
prioriterade, exempelvis pekas kopplingen mellan Bro och Brunna 
verksamhetsområde ut som strategiskt viktig för att möjliggöra arbetspendling 
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med cykel. För mer specifik planering av kommunens cykelvägnät hänvisar 
FÖP Bro dock till kommunens gång- och cykelplan. 

 

I två yttranden från privatpersoner framförs en önskan om att kommunen 
ska utveckla cykelförbindelserna till bostadsområdet Kvista och Jursta. 

I FÖP Bros karta över infrastrukturåtgärder pekas strategiska gång- och 
cykelkopplingar ut till Kvista och Jursta. 

 

5.4.3 Kollektivtrafik 

Region Stockholm och Riksbyggen önskar att vägkopplingar som är 
prioriterade för kollektivtrafik ska pekas ut i planen. Regionen menar 
exempelvis att den föreslagna vägkopplingen mellan Lejondalsvägen och 
Kockbackavägen bör vara en bussgata när Bro växer österut. 

I det reviderade planförslaget framförs att en ny tvärförbindelse genom Bro 
från Håtunavägen via Lejondalsvägen till Kockbackavägen skulle möjliggöra 
bättre linjedragningar för kollektivtrafiken. Delar av en sådan tvärkoppling, 
mellan Håtunavägen och Lejondalsvägen, pekas ut som ett utredningsförslag 
men sträckan mellan Lejondalsvägen och Kockbackavägen pekas ut som 
förslag till en ny väg för att bland annat utveckla busslinjenätet i Bro. 

 

Region Stockholm framför att planen förvisso lyfter fram 
intressekonflikten mellan exploatering och behovet av ytkrävande 
kollektivtrafik, men att planen saknar ett tydligt förslag på lösning. 
Regionen menar att planen bör formulera ställningstaganden som tydligt 
visar att de ytor som behövs för kollektivtrafikens behov prioriteras för att 
nå de mål som planen sätter upp och som utgångspunkt för kommande 
planeringsprocesser. Region Stockholm framför även att det är viktigt att 
tydligt lyfta in vilka vägar som ska angöra bussterminalen vid Bro station. 
Planen behöver reservera mark för bussterminalens utformning och 
funktion samt beskriva relationen mellan bussterminalen, bytespunkt och 
pendeltågsstation tydligare. 

I planeringsinriktningarna för Bro stationsområde tydliggörs att kommunen 
ska reservera ytor för fyrspår och vändspår på Mälarbanan samt att 
bytespunkten och bussterminalens ytkrävande behov ska prioriteras före andra 
intressen. I förstudien för Bro station redovisas möjliga scenarier för 
utveckling av ytorna runt stationsområdet för att tillgodose kollektivtrafikens 
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behov. Vidare utredningar behöver dock göras för att kunna peka specifika 
åtgärder och utformning av dessa på karta. FÖP Bro redovisar därför 
stationsutvecklingen schematiskt på karta och anger tydliga principer för vad 
som ska prioriteras i den kommande planeringen. 

 

Håbo kommun framför att det är angeläget att kommunerna samarbetar i 
frågan om utökad turtäthet för pendeltågstrafiken till Bro och Bålsta. 

Utökad turtäthet för pendeltågstrafiken är en högt prioriterad fråga för 
kommunen och FÖP Bro är tydlig med att prioritera åtgärder för att 
möjliggöra detta, exempelvis reservera yta för fyrspår på Mälarbanan, och att 
vi ska samarbeta med alla inblandade parter om detta.  

 

Angående förslaget om förtätning längs Köpmanvägen och 
Enköpingsvägen framför Region Stockholm att det är viktigt att säkerställa 
att framkomligheten för bussar inte försämras samt att de störningar, 
såsom buller, som busstrafiken genererar hanteras i den kommande 
planeringen. 

I det reviderade planförslaget har åtgärdsförslaget om att förtäta längs 
Enköpingsvägen och Köpmanvägen förtydligats med att åtgärden inte får 
utformas på ett sätt att framkomligheten för busstrafik försämras. Frågor 
gällande buller från trafik i samband med ny bebyggelse ska hanteras i 
kommande detaljplanering. 

 

Naturskyddsföreningen framför att kommunen bör verka för en bättre 
kollektivtrafikförbindelse till externhandeln i Skällsta. 

Vänsterpartiet och Bro villaägarförening menar att det behövs en 
utveckling av bussförbindelser mellan områden inom tätorten Bro. 

FÖP Bro föreslår att en ny tvärkoppling norr om Bro torg mellan 
Håtunavägen, via Lejondalsvägen, till Kockbackavägen. Ett av syftena med 
vägen är att möjliggöra bättre förutsättningar för bussförbindelser mellan 
områden inom tätorten Bro.  

 

5.4.4 Teknisk försörjning 

Länsstyrelsen framför att det är viktigt att kommunen ser till att VA-
planen uppdateras efter beslut om fördjupad översiktsplan för Bro för att 
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säkerställa att de olika planeringsdokumenten är jämkade. Länsstyrelsen 
saknar en övergripande beskrivning för hur det kommunala 
verksamhetsområdet för spill-, dricks- och dagvatten är tänkt att se ut 
inom tätortsavgränsningen. 

Kommunen har en VA-plan som antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 
2018 och arbetet pågår med att ta fram en ny dagvattenplan (förslaget till ny 
dagvattenplan är ute på remiss fram till den 31 maj 2021). 
Samhällsbyggnadskontoret jobbar tillsammans internt för att de olika 
planeringsdokumenten ska vara jämkade. För en beskrivning av det 
kommunala verksamhetsområdet för spill-, dricks- och dagvatten hänvisas till 
den nya dagvattenplanen. 

 

EON framför att etableringen av en ny inmatningsstation i Bro är av 
avgörande betydelse för att tillgodose ett ökat behov av el-kapacitet 
kopplat till framtida exploateringar. EON påpekar att de vill ha en tidig 
dialog med kommunen innan exploatering sker av nya områden för att 
kunna säkra placering av ny tryckpunkt för kunna möta framtida 
elförsörjning. 

Planuppdrag finns för en ny inmatningsstation i anslutning till trafikplats 
Bro och arbetet med en ny detaljplan för etableringen pågår. FÖP Bro ger 
inga förslag på åtgärder som direkt påverkar lokaliseringen eller etableringen 
av den nya inmatningsstationen. 

 

5.5 Målpunkter, näringsliv och service 

Kultur- och fritidsnämnden framför att kulturmiljöns roll i att utveckla 
attraktiva närmiljöer i Bro kan lyftas fram i planen. Exempelvis kan 
fornlämningsmiljöer inom tätorten som sköts av kommunen röjas, 
tillgängliggöras och förmedlas till de boende. 

I avsnittet för målpunkter, näringsliv och service pekar FÖP Bro på att bland 
annat kulturhistoriska miljöer kan användas för att utveckla attraktiva 
utflyktsmål och närmiljöer som stärker den lokala stoltheten och 
sammanhållningen i tätorten. Planförslaget har även reviderats utifrån 
synpunkten ovan med en ny planeringsinriktning om att stationsområdets 
värdefulla kulturmiljöer ska tas tillvara för att stärka platsens kvaliteter och 
Bros identitet. I kartan över centrala Bro redovisas även fornlämningsmiljö 
vid Finnsta som en målpunkt med upplevelsevärden. 
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Kultur- och fritidsnämnden betonar vikten av tillgång på lokaler, 
anläggningar och träffpunkter för fritidsaktivitet, både inom kultur- och 
idrottsverksamhet. Med sikte på 2040 kommer det att behövas flera större 
idrottsanläggningar för föreningslivet men även mindre anläggningar i 
närmiljö för spontanidrott. Lokaler för kultur- och biblioteksverksamhet 
kommer också att behövas. Kultur- och fritidsnämnden framför även att 
det i nya bostadsområden behöver finnas ytor som lockar barn, unga och 
även vuxna att vistas utomhus. 

Det reviderade planförslaget betonar att nya lokaler för kultur- och 
föreningsliv ska skapas i Bro centrum. FÖP Bro har även som 
planeringsinriktning i avsnittet om målpunkter, näringsliv och service att 
kommunen ska planera för aktiva mötesplatser som kan bidra till att knyta 
ihop Bros olika delar och stärka den sociala sammanhållningen. Syftet är att 
skapa stimulerande utomhusmiljöer som kan bjuda in till aktivitet och 
interaktioner utanför människors givna sammanhang. 

 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden framför att det är viktigt att betona att 
Bro IP ska utvecklas som en mötesplats för unga. 

Förslaget har reviderats med en ny och förtydligad planeringsinriktning som 
anger att Bro IP ska utvecklas som en gemensam mötesplats för personer i alla 
åldrar genom att skapa fler ytor och funktioner. I samrådsförslaget lyftes 
utveckling av Bro IP i den löpande texten men angavs inte specifikt som en 
planeringsinriktning. 

 

Naturskyddsföreningen ställer sig negativa till planens förslag att utveckla 
grönområden, exempelvis Brobäcken, för att göra dessa attraktiva och 
lättillgängliga. Naturskyddsföreningen menar att så mycket som möjligt av 
den befintliga naturen ska bevaras och att grönområden inte bara ska 
göras om till parker. 

FÖP Bro innehåller både planeringsinriktningar och förslag om att utveckla 
grönområden för rekreativa syfte och planeringsinriktningar om att värna 
och utveckla ekosystemtjänster, såsom tätortsnära skogar, samt att områden 
med höga naturvärden ska bevaras (klass 1 & 2) och grönkompenseras (klass 3 
& 4). I planen bedöms tätortens gröna värden vara en viktig del i att uppnå 
en social hållbarhet och i att skapa platser med hög trivsel. Utveckling av 
grönområden, eller andra åtgärder, ska dock inte ske på ett sätt som leder till 
att höga naturvärden går förlorade. Därför anger FÖP Bro även 
planeringsinriktningar om att värna ekosystemtjänster och att bevara och 
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grönkompensera områden med höga naturvärden. Frasen att ”utveckla 
grönområden” ska heller inte tolkas som att befintliga grönområden ska göras 
om till organiserade parkmiljöer. Det kan lika gärna handla om medveten 
naturskötsel för att ytterligare höja eller värna befintliga naturvärden i 
grönområden. Se vidare i kommunens Grönplan för en utförlig plan för 
kommunens parker och grönområden.  

 

En privatperson framför önskemål om att ett rekreativt cykel- och 
gångstråk ska utvecklas längs Mälarens stränder från Tegelhagen och 
Rättarboda mot Ådöhalvön, Smidö och Toresta. Det har även inkommit 
generella synpunkter om att planen bör inkorporera ett tydligare 
Mälarperspektiv och att planen bör skapa förutsättningar för alla att ta del 
av Mälaren från både land och vatten. 

Det reviderade planförslaget innehåller en ny planeringsinriktning om att 
kommunen ska ta vara på värdet av att Upplands-Bro är en ö i Mälaren och 
att möjligheterna till bad- och båtliv i Bro ska öka. I beskrivningen av 
planeringsinriktningen anges även att kommunen ska verka för att stärka 
kopplingen till Mälaren vidare även utanför tätorten genom att skapa en 
gång- och cykelkoppling till Ådöhalvön och Björknäsbadet, i enlighet med 
Landsbygdsplanen. 

 

Ett flertal privatpersoner samt Rättarboda Fastighetsägarförening och 
samfällighetsförening menar att det inte är lämpligt att i planen peka ut 
strandområdet inom detaljplanen för Rättarboda som en målpunkt vid 
Mälaren eftersom stranden inte utgör allmän plats. Strandområdet utgörs 
av kvartersmark avsedd för närrekreation för fastigheterna i 
bostadsområdet. 

Den föreslagna målpunkten har tagits bort i det reviderade planförslaget. 

 

Lantbrukarnas riksförening framför önskemål om att ett aktivt friluftsliv, 
där medborgare fritt under ansvar kan nyttja kommunens natur, ska 
värnas i kommunens samhällsplanering. Detta ses även som ett led i att 
säkerställa att jord- och skogsbruksmark inte exploateras samt en viktig del 
i att locka boende och näringsidkare till kommunen.  

FÖP Bro uttrycker att värden för friluftslivet och naturrekreation är centrala 
för att utveckla attraktiva närmiljöer och mötesplatser. En konkret revidering 
av planförslaget är att ett nytt friluftsområde föreslås i området Kvista. Det 
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föreslagna friluftsområdet blir en viktig länk i relationen mellan tätort och 
landsbygd och kommer att fylla ett viktigt behov av ytor för rekreation när 
Bro växer. I förstudien för Kvista preciseras förslaget för området. 

Det reviderade planförslaget förtydligar även att kopplingar till Mälaren ska 
stärkas för att möjliggöra ett mer aktivt friluftsliv vid vattnet. 

 

Lantbrukarnas riksförening framför att det är viktigt kommunen värnar 
om lantbruksföretagen och företagande på landsbygden i sin planering. 
Frölunda Gård AB framför att växande tätorter medför ett ökat tryck på 
landsbygden och att det aktiva jordbruket periodvis kan skapa olägenheter 
i form av buller, damm och lukt som kan uppfattas som störande av 
allmänheten. Kommunen kan därför i sin planering inte bara beskriva hur 
den tätortsnära landsbygden kan göras tillgänglig för allmänheten utan 
måste också beskriva åtgärder som värnar denna med dess värden, dess 
boende och de aktiva företag som verkar där. 

Eftersom FÖP Bro är avgränsad till tätorten anger planen inte några 
planeringsinriktningar som direkt rör utvecklingen av landsbygden. Planen 
föreslår dock att mark som tidigare pekades ut för utveckling av 
verksamhetsområde längs med Enköpingsvägen nu ska reserveras för det 
tätortsnära jordbruket. I förstudien för Kvista föreslås även en yta för en ny 
handelsträdgård eller dylik verksamhet som kan belysa skärningspunkten 
mellan landsbygden och tätorten. I kommunens Landsbygdsplan finns tydliga 
riktlinjer om till exempel de areella näringarna ska prioriteras och att ny 
bebyggelse ska anpassas efter landsbygdens villkor och värden. 

 

De kommunala bolagen framför att det är viktigt att begränsa större 
externetableringar av dagligvaruhandel om Bro centrum ska fortsätta 
fungera som centrum för tätorten. De kommunala bolagen menar att 
dagligvaruhandeln är navet i Bro centrum och att en mataffär där är 
grunden för en levande stadsdel. 

FÖP Bro föreslår inte några nya större externa handelsetableringar utan 
anger i en planeringsinriktning att Skällsta ska fortsätta vara Bros nav för 
sällanköpshandel och volymhandel, och att Bro torg ska utvecklas som 
mötesplats med vardagsnära handel, restaurang, service och möteslokaler. 
FÖP Bro anger också i en planeringsinriktning att centrala Bro ska förtätas 
för att stärka underlaget för service. 
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Företagarna pekar på att det finns ett behov av tillgång till mark och 
lokaler för mindre lokala företag och att det inte bara ska planeras för 
stora lager- och logistikföretag. De små lokala företagen bör prioriteras 
och tillgången till mark och lokaler för dessa verksamheter behöver 
säkerställas i den fortsatta planeringen för Bro. 

I det reviderade planförslaget har en ny planeringsinriktning lagts till som 
anger att kommunen ska öka möjligheterna till ett differentierat näringsliv 
genom fler mindre verksamhetslokaler och samverkan med det lokala 
näringslivet i samhällsplaneringen. 

 

Företagarna påpekar att mark som i ÖP 2010 pekades ut för etablering av 
nya verksamheter, benämnt som Kockbacka verksamhetsområde, nu 
prioriteras för areella näringar och att planen inte pekar ut något nytt 
markområde för verksamheter. Företagarna menar därför att 
planförslaget innebär en minskad planberedskap för verksamheter, vilket 
inte bedöms som lämpligt då det är viktigt att det finns tillgång till mark 
för företag att etablera sig i kommunen. 

Det reviderade planförslaget innehåller inte några nya utpekanden eller 
förslag om nya verksamhetsområden. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att 
det finns en god planberedskap avseende den typ av verksamhetsområde som 
tidigare i ÖP 2010 föreslogs på området mellan Enköpingsvägen och 
Mälarbanan där FÖP Bro nu föreslår att marken ska prioriteras för 
jordbruksmark. Den berörda marken bedöms vara bättre lämpad att bevara 
som tätortsnära jordbruksmark, både med hänsyn till landskapsbilden på 
platsen samt för att värna jordbruksnäringen som verksamhet i kommunen. 

 

5.6 Risk och säkerhet 

 

Länsstyrelsen menar att kommunen i det fortsatta arbetet med planen bör 
bedöma behovet av transport med farligt gods till befintliga verksamheter 
inom eller i närheten av planområdet som innebär att transport kan 
behöva passera genom området. Bedömningen av transportbehovet av 
farligt gods bör ska av såväl nuläge som framtida utveckling. 

I det reviderade planförslaget förtydligas hur planen förhåller sig till gällande 
planeringsinriktningar i översiktsplanen ÖP 2010, däribland 
planeringsinriktningar gällande Hälsa och säkerhet, exempelvis farligt gods-
trafik. FÖP Bro ersätter endast kapitel 10, ”Bro”, i ÖP 2010, och innebär vissa 
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förändringar i kapitlen om boende och infrastruktur för de delar av Bro som 
ligger innanför tätortsgränsen. I övrigt fortsätter alla kapitel i ÖP 2010 att 
gälla som vanligt. Det innebär att vissa temaavsnitt, såsom risk och säkerhet, 
inte beskrivs ingående i och med att ÖP 2010:s riktlinjer fortfarande gäller. 
Frågan om farligt gods hanteras därför inte närmare i FÖP Bro. Planen 
hänvisar även till kommunens hemställan till Länsstyrelsen om att ta bort 
Enköpingsvägen genom centrala Bro som sekundärled för farligt gods. 
Kommunen bedömer att bättre ock säkrare alternativ för farligt gods finns via 
Kockbackavägen och E18. 

 

Länsstyrelsen påpekar att planen saknar ställningstagande för hur 
kommunen ska hantera risker avseende lågpunkter, översvämningsnivåer 
i Mälaren samt områden med risk för ras och skred. Länsstyrelsen 
efterfrågar vilken säkerhetsnivå utpekade dagvattenytor ska 
dimensioneras efter, vilket avrinningsområde översvämningsytan ska 
dimensioneras efter och hur ny bebyggelse ska säkras från skador från 
100-årsregen. Även Trafikverket påpekar att planen inte redovisar hur 
översvämningsrisk ska hanteras inom planområdet. 

I det reviderade planförslaget förtydligas att frågor gällande risk och säkerhet 
inte hanteras ingående i FÖP Bro då riktlinjerna i ÖP 2010 för detta redan 
gäller, se ovan. Risker kopplade till översvämning finns dock identifierade i 
planeringsförutsättningarna för FÖP:en. Gällande dagvattenytor hänvisar 
FÖP Bro till fördjupningar i kommunens pågående arbete med 
dagvattenplan, dagvattenpolicy och åtgärdsprogram för Broviken. 
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Stor-
stockholms naturskönaste kommuner med 13 mil 
stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts 
en mångtusenårig historia med en spännande 
framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt 
boende med en aktiv fritid.
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I planeringsförutsättningarna beskriver vi 
vilka avvägningar som gjorts i FÖP Bro
Kommunen ska i översiktsplanen  
redovisa sin bedömning av hur man avser 
att tillgodose allmänna intressen enligt PBL 
2 kap. Det gör vi i denna bilaga som vi kallar 
för ”Planeringsförutsättningar”. Här redogör 
vi för de allmänna intressen som är relevanta 
för FÖP Bro 2040, som riksintressen, förord-
nanden och hänsynsområden. Var och hur 
avvägningar görs mellan olika allmänna 
och till viss del enskilda intressen i FÖP Bro 
redovisas i kommentarer i anslutning till 
kartorna.

Avgränsning
Till Landsbygdsplanen hör en bilaga med 
planeringsförutsättningar för hela kommun-

Förord och läsanvisning
ens yta. Denna bilaga är motsvarande för 
tätorterna Bro och Kungsängen. Kungsängen 
är inkluderad i bilagan eftersom Bro och 
Kungsängen behöver ses tillsammans i ett 
sammanhang för att ge en rättvisande bild av 
tätortsutvecklingen i kommunen. Kommen-
tarerna om avvägningar i detta dokument 
gäller dock endast Bro. 

Planeringsförutsättningarna ska också läsas 
i relation till den kommunomfattande över-
siktsplanen, ÖP 2010, och den fördjupade 
översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016.

I FÖP Bro föreslås några mindre förändrin-
gar av tätortsavgränsningen från FÖP 2016. 
Dessa förslag används genomgående här 
i  planeringsförutsättningarna. Läs mer om 

tätortsavgränsningens förändring i avsnittet 
”Ändringar av tätortsavgränsningen” i plan-
dokumentet.

Det är plandokumentet som beslutas 
politiskt
Det är plandokumentet med dess utveck-
lingsstrategier, planeringsinriktningar och 
markanvändningskartor som kräver ett 
politiskt ställningstagande. FÖP Bro ska  
beslutas och antas i kommunfullmäktige. 
Planeringsförutsättningarna beslutas inte 
politiskt utan utgör ett underlag till plan-
dokumentet. Kartorna i dokumentet är ögon-
blicksbilder. Den geografiska informationen 
är tänkt att bli ett levande planeringsunderlag 
för fortsatt planering, bygglovsprövning och 
annan tillståndsprövning. 

Bro prästgård ligger centralt i tätorten. Foto: WSP.
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Vid den gamla gården Stora Sandhagen finns ett öppet landskap med agrara byggnader fortfarande kvar intill de nya villakvarteren. Foto: WSP. 
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Allmänna och mellankommunala intressen
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och  
Mälardalsregionen, och många frågor och ut-
maningar är gemensamma. Vi delar Mälarens 
vatten, infrastruktur och grönstruktur med 
andra kommuner, och ingår i ett större sam-
manhang där utmaningarna kring till exem-
pel bostadsförsörjning, klimatomställning och 
social hållbarhet behöver mötas gemensamt. 

I den här delen redogör vi kort för hur  
Upplands-Bro förhåller sig till de mellan-
kommunala intressen och riksintressen som 
påverkas av FÖP Bro 2040. 

Mellankommunala och regionala 
intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi 
behöver samarbeta med andra kommuner 
kring utvecklingen. Här följer en kort redogö-
relse för kommunens syn på de mellankom-
munala intressen som är aktuella i FÖP Bro 
2040. I de utvecklingsstrategier och den mark- 
och vattenanvändning som FÖP:en föreslår 
har avvägningar gjorts mellan dessa olika in-
tressen.

Avvikelser från RUFS 2050

FÖP Bro 2040 pekar inte ut några nya ytor 
för bebyggelse som avviker från Regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050. Den antagna detaljplanen för  
Tegelhagen innebär dock ett tillskott av ca 
1500 bostäder i sekundärt bebyggelseläge 
enligt Rufs plankarta. Utbyggnad av planen 
pågår. 

Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta 
tätort österut   
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för 
fyrspår vid en förlängning av Mälarbanan, 
vilket kan gynna invånarna i Bålsta. I övrigt 
påverkar inte utvecklingen i Bro Håbos  
utvecklingsplaner. 

Barkarby-Jakobsbergs utveckling som  
regional kärna 
Kommunen stödjer utvecklingen av Barkarby-
Jakobsberg som regional kärna. Det ökade 
utbudet av bostäder och handel i Barkarby- 
Jakobsberg, och den planerade tunnelbane-
linjen till Barkarby är positivt för Upplands-
Bro och knyter kommunen starkare till  
Stockholmsregionen. Omvänt innebär också 
Upplands-Bro kommuns utbyggnadsplaner 
på sikt större befolkning och mer underlag för 
kollektivtrafik och service i regionkärnan.

Järfällas utvecklingsplaner för Stäket  
Påverkas inte av FÖP Bro 2040.

Regionala gång- och cykelstråk  
  Kommunen vill öka möjligheterna att ta 
sig fram till fots och på cykel, och FÖP Bro  
pekar ut ett antal gång- och cykelstråk som ska 
stärkas. De regionala gång- och cykelstråken är 
mycket viktiga för att knyta ihop cykelinfra-
strukturen i kommunen med den i Håbo och 
Järfälla, och på så sätt stärka kopplingen både 
västerut och till Stockholm. FÖP Bro innehål-
ler också flera planeringsinriktningar om att 
förstärka cykelinfrastrukturen på olika sätt. 

Arlandaförbindelse via Erikssund och  
Sigtuna, inklusive bussförbindelse från Bålsta  
Påverkas inte av FÖP Bro 2040.

Arlandaförbindelse/utbyggnad av  
Rotebroleden  
Påverkas inte (utbyggnaden av Rotebroleden 
är färdig och avslutad). 

Sjö-/färjeförbindelse med andra Mälar-
kommuner (nöjes-/turism-/arbetspendling)   
Kommunen vill främja möjligheten att ta sig 
runt på vattnet inom kommunen och till an-
dra kommuner i Mälaren. FÖP Bro pekar ut 
strategiska kopplingar för båt som en del av 
sin utvecklingsstrategi. FÖP Bro har också en 
planeringsinriktning som säger att kommunen 
ska ta vara på värdet av att Upplands-Bro är en 
ö i Mälaren och öka möjligheterna till bad- och 
båtliv i Bro. I detta skulle kunna ingå att tillsam-
mans med andra Mälarkommuner utveckla 
färjeförbindelserna, främst mellan Upplands-
Bro och de närmaste grannkommunerna samt 
Stockholm. Detta har tidigare utforskats när-
mare i Projekt Strandutveckling, ett samar-
bete med kommunerna Ekerö, Håbo, Järfälla,  
Sigtuna, Upplands-Väsby samt Region  
Stockholm (under projekttiden fortfarande 
Stockholms läns landsting) och presenterades 
i en slutrapport 2014. Det behövs dock ett om-
tag i arbetet för att omsätta projektets idéer i 
praktikten. 

Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för far-
led till Bålsta) 
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Påverkas inte av FÖP Bro2040.

Den regionala grönkilen, Görvälnkilen  
Upplands-Bro vill värna den regionala grön-
kilen. FÖP Bro 2040 pekar dock ut ett utred-
ningsförslag för en ny vägkoppling mellan 
Brunna verksamhetsområde och Kockbacka 
trafikplats. Syftet med en eventuell vägkopp-
ling är att öka vägkapaciteten för tunga trans-
porter till lager- och logistikverksamheten 
i Brunna. Denna vägsträckning skulle i så 
fall gå genom grönkilen, parallellt med E18.  
Närmare utredningar och konsekvensbeskriv-
ningar är under arbete och kommer att pre-
senteras i samband med att FÖP Kungsängen 
går ut på granskning framöver. Detta eftersom 
vägen främst är till för att hantera ökade trafik-
mängder i Kungsängen. 

FÖP Bro 2040 pekar också ut en eko- och  
sociodukt över E18 och den eventuella nya 
vägförbindelsen för att stärka den svaga gröna 
koppling som RUFS 2050 pekar ut i grönkilen. 
Även eko- och sociodukten kommer att ut- 
redas och presenteras närmare inom ramen 
för FÖP Kungsängen. 

Landskapsbildsskydd Lilla Ullfjärden 
Påverkas inte.

Regionala vandrings-, cykel, kanot- och skrid-
skoleder och dylikt.         
Upplands-Bro är en friluftskommun där 
närheten till Mälaren, sjöar och natur är en 
av de största resurserna. Inom tätorten går  
Vikingaslingan (skridskoled, väster om Stäksön), 

Upplands-Broleden som går genom både 
Bro och Kungsängen, samt Mälardalsleden  
genom Kungsängen mot Bålsta, Sigtuna och  
Järfälla. Genom att peka ut och stärka  strate-
giska kopplingar för gång och cykel ökar vi till-
gängligheten till vandringslederna.

Utveckling av Högbytorpsområdet med in-
riktning på miljö, energi och återvinning/
kretslopp 
Högbytorpsområdet ligger i utkanten av tät-
orten och ska även fortsättningsvis stärkas och 
utvecklas som en hub för verksamheter med 
inriktning på miljö, energi och återvinning. 
Vi pekar också ut en yta för en gemensam 
kretsloppscentral för Bro och Kungsängen vid 
Kockbacka trafikplats. 

Handelsutveckling i Brunna och Skällsta 
samt i grannkommunerna 
Upplands-Bro anser att Brunna och Skällsta 
även fortsättningsvis ska fortsätta vara  
kommunens nav för sällanköpshandel och 
volymhandel. Den torgnära handeln kommer 
av naturliga skäl att ha en mer småskalig och 
lokal prägel.

Mellankommunalt/regionalt samarbete 
kring avfall (enligt Avfallsplan 2019-2023). 
Upplands-Bro vill utveckla sitt arbete med 
avfallshantering genom samverkan och erfa-
renhetsutbyte med andra kommuner. I FÖP 
Bro pekar vi ut en yta för en ny gemensam 
kretsloppscentral för Bro och Kungsängen vid 
Kockbacka trafikplats. 

Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan 
enligt vattendirektivet 
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst,  
vilket innebär att det finns miljökvalitetsnor-
mer (MKN) som ska uppfyllas för  
vattenförekomsten. De delar av Mälaren som 
är mottagare av vattnet som rinner från Bro 
och Kungsängen har ett mycket högt skydds-
värde och uppfyller enligt senaste status-
bedömningen inte miljökvalitetsnormer för 
vatten. Ett betydande tillskott av bebyggelse 
planeras i Bro och Kungsängen och för att 
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgär-
der för att samtidigt kunna minska belastning-
en av föroreningar.

I planförslaget framgår att det gröna ska tas 
till vara vid förtätning och att vattnet ska 
få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska  
värnas och ytor ska avsättas för öppna och  
gestaltade dagvattenlösningar som ska bidra 
till att rena vattnet och på så sätt öka möjlig- 
heterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för  
vatten. I plankartan pekas strategiskt vikti-
ga områden ut för dagvattenhantering med  
fokus på områden utmed Brovikens tillflöden. I  
planeringsinriktningarna framgår också att 
ytor ska reserveras för dagvatten, översväm-
ningar och skyfall.

Eftersom Broviken är huvudsaklig mottagare 
av dagvattnet från Bro behövs en strategisk 
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för 
att göra största nytta. Kommunen arbetar med 
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att ta fram en dagvattenplan och en dagvatten-
policy som båda är ute på remiss till och med 
den 31 maj i år. Kommunen arbetar också med 
att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken 
där vi kommer att tydliggöra vad som behöver 
göras för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska kunna uppfyllas. 

Östra Mälarens vattenskyddsområde (dricks-
vatten) 
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens 
vattenskyddsområde, primär och sekundär 
skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet 
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för 
ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln 
och Skytteholm inom Östra Mälaren. Detta 
för att säkra tillgången till dricksvatten på lång 
sikt. 

FÖP Bro föreslår att Bro ska förtätas. Utökad 
bebyggelse medför högre andel hårdgjorda 
ytor, vilket medför ett större behov av att rena 
och fördröja dagvatten.

Som beskrivs under föregående rubrik föreslår 
FÖP Bro ett antal utpekanden och planerings-
inriktningar för att rena dagvatten och förbätt-
ra vattenmiljön på olika sätt. 

Allmänna och statliga intressen  
Kommunens översiktsplanering är skyldig  
enligt lag att ta hänsyn till det allmännas bästa 
och statliga ställningstaganden om exempel-
vis skyddsvärda områden. När staten pekar ut 

geografiska områden som är av nationell bety-
delse för olika samhällsintressen, kallas dessa 
för riksintressen.

Totalförsvarets riksintresse och avgränsning 
(Livgardet) samt skottbullerpåverkan  
Påverkas inte av FÖP Bro 2040. 

Riksintresse för kraftledningar  
De kraftledningar som går genom kommunen 
ligger utanför tätortsavgränsningarna och på-
verkas på så sätt inte av de fördjupade översikts-
planerna. Däremot utgör den kapacitetsbrist 
som finns i stomnätet i hela Mälardalsregionen 
ett hinder för Upplands-Bro kommuns möj-
ligheter att bygga bostäder och verksamheter. 
Kommunens utbyggnadsplaner innebär på 
motsvarande sätt också att vi gör anspråk på en 
del av länets begränsade elkapacitet.

Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap miljöbalken 
(hela Mälaren med dess öar och stränder) 
Riksintresset för Mälaren med dess öar och 
stränder innebär att exploatering och andra 
ingrepp i de utpekade områdena inte får 
medföra att områdenas natur- och kultur-
värden skadas påtagligt. För vart och ett av 
områdena gäller dessutom särskilda förbud 
eller krav på hänsyn. 

Riksintresset omfattar de delar av Bro tätort 
som ligger söder om järnvägen. FÖP Bro fö-
reslår en mindre justering av tätortsgränsen 
för att införliva planområdena för Klockaren 

och Härnevi hage där detaljplanering pågår.  
Planerna gäller två mindre bostadsområden, 
och hänsyn behöver tas i detaljplaneringen till 
såväl riksintresset för friluftsliv som till de höga 
lokala kulturmiljövärdena. Kommunen har 
med hänsyn till bland annat riksintresset och 
områdets höga kulturmiljövärden valt att inte 
ytterligare utvidga tätorten söder om Ginnlögs 
väg, trots den relativa närheten till pendeltågs-
staionen. 

FÖP Bro pekar även ut området Kvista  
söder om järnvägen för bostäder i kombination 
med ett nytt friluftsområde. En förstudie har 
gjorts för området som i dagsläget är ett större  
sammanhängande skogsområde utan någon 
befintlig bebyggelse. Delar av området pekas ut 
för utveckling av nya bostäder men i de delar 
där rekreationsvärdena bedöms vara höga före- 
slås ett nytt friluftsområde med möjligheter till 
olika typer av friluftaktiviteter. Detta bedömer 
vi snarast kommer stärka riksintresset för fri-
luftslivet enligt 4 kap miljöbalken. 

Flygets riksintresse samt avgränsning  
(Arlanda) och flygbullerpåverkan   
Kollektivrafikförbindelserna mellan  
Upplands-Bro och Arlanda är dåliga och  
kommunen ska verka för att få bättre för- 
bindelse till Arlanda flygplats. Bebyggelsen 
inom kommunens tätorter ligger inte inom 
influensområdet för flygbuller. 

Riksintresse för kulturmiljövården  
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Det fanns tidigare ett utpekat riksintresseom-
råde för kulturmiljövården i Bro, se kartan 
över tidigare riksintresse kulturmiljövården 
längre fram i dokumentet. Detta område har 
dock tagits bort som riksintresse genom ett 
beslut av Riksantikvarieämbetet 2020-11-30. 
Kommunen bedömer dock att det fortfarande 
finns höga lokala kulturmiljövärden i områ-
det som bör värnas. Detta ligger till grund för 
ställningstagandet att inte ytterligare utöka tät-
ortsgränsen söder om Ginnlögs väg. 

Riksintresse för kommunikationer - E18 
(Stockholm - Riksgränsen)

Väg E18 ingår i det av EU utpekade Trans Eu-
ropean Transport Network, TEN-T. Vägarna 
som ingår i TEN-T är av särskild internationell  
betydelse. E18 är en väst-östlig förbindelse som 
förbinder Stockholm med Oslo via Västerås, 
Örebro och Karlstad.

Den bebyggelse som FÖP Bro 2040 föreslår 
kommer naturligtvis att innebära en ökad 
belastning på E18. All föreslagen bebyggel-
se i FÖP Bro 2040 med undantag av Kvista  
ligger dock inom primärt bebyggelseläge en-
ligt RUFS 2050, och går alltså i linje med den 
regionala överenskommelsen om bebyggelse-
planering. När det gäller Kvista uppgår antalet 
bostäder i förstudien till ca 230 bostäder, vilket 
motsvarar antal bostäder i gällande detaljplan 
för området där genomförandetiden har gått 
ut. Vi bedömer därmed att Kvistas påverkan på 
E18 kommer att bli försumbar. 

Trafikverket har pekat på behovet av en  
systemanalys som visar de kumulativa  
effekterna av kommunens samlade exploa-
teringar i Bro och Kungsängen. Kommunen 
håller med om att en sådan analys behövs 
och undersöker just nu förutsättningarna för 
att genomföra en sådan. Detta kommer dock 
i så fall att ske inom ramen för arbetet med  
FÖP Kungsängen, eftersom det främst är  
kommunens planerade exploateringar i 
Kungsängen som avviker från den regionala 
planeringen. Brunna trafikplats bedöms i flera 
redan genomförda trafikanalyser som särskilt 
utsatt för ökad belastning i framtiden, vilket är 
ytterligare en anledning till att systemanalysen 
kopplas till just Kungsängen. 

Riksintresse för kommunikationer -  
Mälarbanan 
Mälarbanan går från Stockholm norr om 
Mälaren, via Västerås till Örebro. Banan är 
av nationell betydelse och trafikeras av både 
person- och godstrafik, och från Bålsta mot 
Stockholm även av pendeltåg.

Den bristande spårkapaciteten på Mälarbanan 
och de problem det för med sig är väl kända. 
Trängseln är stor på såväl pendeltågen till 
Kungsängen/Bålsta som på tågen mot  
Enköping och Västerås. Systemet är störnings-
känsligt.

Höjd kapacitet på järnvägen har stor betydelse 
för Uppland-Bro så att kommunen kan få 
ökad turtäthet och mindre störningar och 
trängsel i pendeltågstrafiken. Fler spår ger 
också möjlighet till bättre pendlingsmöjlighe-

ter mot Enköping och Västerås. För att trygga 
möjligheten att i framtiden bygga fler spår 
från Kallhäll och västerut genom Upplands-
Bro ska mark reserveras längs nuvarande  
dubbelspår. 

Under 2020 tog kommunen fram en förstudie 
för Bro station som undersökte olika scena-
rier för utveckling av stationsområdet. Som 
en följd av stationsutredningen gav Samhälls-
byggnadsutskottet ett uppdrag om att ta fram 
ett utvecklingsprogram för stationsområdet. 
Utvecklingsprogrammet ska fokusera på alter-
nativet ”Västlig entré”, som utgår ifrån en ny 
entré till den nordvästra änden av perrongen.



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Planeringsförutsättningar_20210526.pdf

11Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Markägoförhållanden
¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Upplands-Brohus AB

Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun - tomträtt

Upplands-Bro Kommunfastigheter

Övriga markägare

Strandlinje

E 18

Järnväg

Naturreservat

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Kartan visar markägoförhållanden 
i tätorterna Bro och Kungsängen. 
Av kartan framgår att merparten av 
marken i tätorten ägs av andra än 
kommunen eller dess bolag. FÖP Bro 
slår fast att det är särskilt viktigt för 
kommunen att säkerställa tillgången 
till ytor vid Bro station för utveckling 
av  bussterminal, infartsparkering för 
bil och cykel och stationsnära service, 
samt ytor för framtida fyrspår. 
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Naturreservat

Nybyggnadsförbud enligt väglagen

Biotopskydd

Täkttillstånd

Vattenskydd

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2612

Bestämmelser

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro pekar ut ett utredningsför-
slag för ny vägkoppling mellan Brunna 
och Kockbacka trafikplats. En förut-
sättning för en sådan vägkoppling är 
att det är möjligt att upphäva delar av  
Lejondals naturreservat (kommunalt 
naturreservat). En utredning av denna 
och andra förutsättningar för en even-
tuell vägkoppling pågår inom ramen 
för arbetet med FÖP Kungsängen, var-
för ingen vidare analys presenteras i 
samband med granskning av FÖP Bro.  
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¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Planlagda områden

Pågående plan- och programuppdrag

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

13Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Planlagda områden

Avvägningar och hänsyn

Som kartan visar är fortfarande  
relativt stora delar av Bro tätort inte 
detaljplanerade. I de norra delarna 
(Högbytorp) finns dock ett gällan-
de planprogram (Planprogram för  
Högbytorp, godkänt 2011) som ger 
förutsättningarna för verksamheten 
som bedrivs där. Detaljplanering av 
området är inte aktuellt i dagsläget. 
I den sydöstra delen av planområdet 
för FÖP Bro ligger området ”Öster 
om Kockbacka” som i FÖP Bro pekas 
ut för naturnära markbostäder som 
följer landskapet och där värdefull 
natur sparas och kan utgöra ett vär-
de både för de boende och för andra 
besökare. Se förstudien för Öster om 
Kockbacka.

FÖP Bro förespråkar förtätning  i  
kollektivtrafiknära lägen och att inga 
ytterligare stora bebyggelseområden 
för bostäder ska pekas ut då kommu-
nen har god planberedskap för lång 
tid framöver. Mindre områden för 
bostäder kan dock tillkomma. 
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Arbetsplatser, näringsliv, verksamhet och produktion
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Befintligt

Detaljplan finns ej utbyggt

Detaljplaneprogram finns

Pågående detaljplan

Utpekad i ÖP 2010 förändrad i detljplanearbetet

Utpekad i ÖP 2010 förändrad i FÖP 2040

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

15Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Verksamhetsområden

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro föreslår ändrad använd-
ning av det som pekades ut som  
Kockbacka verksamhetsområde, ett 
nytt mindre verksamhetsområde i 
bullerutsatt läge mellan väg och järn-
väg, i ÖP 2010. Nu pågår detaljplane-
ring för en ny skola på delar av ytan, 
och den övriga ytan pekas dels ut 
för småskaliga service-, frilufts- eller 
idrottsanläggningar, och dels för  
areella näringar, jordbruksmark. En 
del av ytan avsätts också för rekreativ 
dagvattenhantering. FÖP Bro 2040 
preciserar markanvändningen på s  
36 i granskningsförslaget. 

Det är fortsatt viktigt att reservera 
mark för fyrspår på Mälarbanan  
utmed hela sträckan.-
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Framkomlighetsproblem för jordbruksmaskin

Väghinder objekt

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro slår fast att Enköpingsvägen 
ska utvecklas till en stadsgata, med 
förtätning längs vägen och entréer 
mot gatan. FÖP Bro lyfter dock att 
det även fortsättningsvis ska vara 
möjligt för tung trafik att färdas på 
Enköpingsvägen, och att hinder för 
lantbruksfordon ska undvikas. 

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2616

Areella näringar 
– väghinder
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Bebyggelse, anläggningar och service
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Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro slår fast i en planerings- 
inriktning att kommunen ska planera 
 för aktiva mötesplatser som bidrar 
till att knyta ihop Bros olika delar 
och stärka den sociala sammanhåll-
ningen.

0 1 000 m

Teckenförklaring

Större friluftsområde med flera aktiviteter

Lekplatser

Grill

Beachvolleybollplan

Fotbollsplan

Golfbana

Simhall

Idrottsplats

Ridhus

Sporthall

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2618

Aktivitetsplatser
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Antal kvadratmeter friyta per boende

14 - 20 kvm

20 - 30 kvm

30 - 40 kvm

40 - 50 kvm

50 - 60 kvm

> 60 kvm

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Kartan visar att tillgången till friyta per 
boende är mindre för de boende i fler- 
bostadshus, jämfört med dem som bor i vil-
la eller radhus. Bro har många tätortsnära 
grönytor av olika karaktär som används i 
olika hög grad för rekreation och lek, men 
en del av dem kommer att tas i anspråk när 
Bro förtätas. För att de boende även fram-
gent ska ha tillgång till tätortsnära grönska 
och rekreation tar FÖP Bro ställning för att 
de förtätningar som görs ska innebära nå-
got positivt för broborna, och kommunen 
ska ta tillfället i akt vid förtätningsprojekt 
att höja kvaliteten på närliggande grönytor. 
FÖP Bro har flera planeringsinriktningar 
som syftar på att bevara och stärka friytor 
och tätortsnära grönytor. En övergripande 
naturvärdesinventering och en kartlägg-
ning av ekosystemtjänster i tätorterna  
ligger också till grund för vilka ytor som tas 
i anspråk och vilka som bevaras.

19Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Antal kvadratmeter  
friyta per boende
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Gångavstånd Skola/Förskola

< 500

500 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2000

2000 - 2500

2500 - 3000

3000 - 4000

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Som kartan visar har de flesta barn idag ett 
relativt kort avstånd till skola och förskola. 
Eftersom kartan endast visar befintliga 
förskolor och skolor finns de planerade 
skolorna i Tegelhagen och vid Kockbacka 
gärde inte med i kartan. Dessa skolor  
kommer till exempel innebära att 
gångavståndet minskar för boende i  
Tegelhagen, men kan öka för barnen i 
de norra delarna av Bro när Broskolan  
försvinner från centrum. 

För de områden med bostäder som lig-
ger längst från centrum är det viktigt att 
det finns bussförbindelser och bra gång- 
och cykelvägar. FÖP Bro pekar ut strate-
giska kopplingar för gång och cykel som 
ska stärkas. Förstudierna för Kvista och  
Öster om Kockbacka beskriver närmare 
hur kopplingarna ska se ut i områdena 
som studeras. 

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2620

Gångavstånd 
skola och förskola
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Öppen förskola

Förskola kommunal

Förskola pedagogisk omsorg

Förskola fristående

Kulturskolan

Grundskola kommunal

Grundskola frisående

Fritidsgård

grundsärskola, särskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Egghult, skolskjuts

Nyborg, skolskjuts

Smidö, skolskjuts

Lennartsnäs, skolskjuts

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Se resonemang om skolor och för-
skolor på föregående sida. 

21Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Samhällsservice och 
kommunal service 
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Antal boende inom radie á 57 meter

< 20

20 - 50

50 - 100

100 - 150

150 - 200

200 - 250

250 - 350

350 - 420

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2622

Boendetäthet -  
Antal boende inom en 
radie på 57 meter
Avvägningar och hänsyn

Kartan ger en översiktlig bild av hur  
boendetätheten i tätorterna ser ut i dags-
läget. Under arbetet med FÖP Bro har 
kommunen också gjort en täthetsanalys 
som jämför de befintliga bostadsområ-
dena med dem som är under utbygg-
nad (se PM - Boendetäthet och nåbarhet i 
Upplands-Bro kommun). Analysen visar 
att tätheten i de nya stora bostadsområden 
som byggs (Tegelhagen och Trädgårds-
staden) är nästan lika hög som i det tätaste 
befintliga området Råby. I och med att  
flera både befintliga och kommande om-
råden har relativt hög täthet är det viktigt 
att service och tillgång till tätortsnära natur 
också ökar när befolkningen växer. Detta 
är ett av motiven till att FÖP Bro föreslår 
ett nytt frilufts- och rekreationsområde i  
Kvista.  
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Kommunikationer, transporter och trafik
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0 1 000 m

Teckenförklaring
E 18

Järnväg

Enskild

Kommunal

Statlig

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2624

Väghållare
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907
840

902

269

E18

Trafikplats Bro

Trafikplats Kockbacka

Trafikplats Kungsängen

0 1 000 m

Teckenförklaring
Cykelnät

Kommunikation, större vägar

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

25Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Kommunikationer  
– övergripande

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro pekar särskilt på vikten av 
att fylla de luckor i cykelnätet som be-
gränsar framkomligheten. Flera pla-
neringsinriktningar handlar om att 
utveckla cykelinfrastrukturen. Detta 
sker framför allt genom det konti-
nuerliga arbetet med kommunens 
gång- och cykelplan (2012). Gång- 
och cykelplanen ska uppdateras  
under våren/sommaren 2021. 
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Busshållplats

Busslinje

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

En robust och väl utbyggd kollektiv-
trafik är en förutsättning för att klara 
omställningen till ett mer hållbart 
samhälle. FÖP Bro slår fast i ett antal 
planeringsinriktningar att kollektiv-
trafikens behov av ytor ska ha företrä-
de framför andra intressen. Som be-
skrivs i planen ska vi också prioritera 
detaljplaner som är nära kollektiv-
trafik, teknisk infrastruktur, centrum- 
noder och service. Planen lyfter 
också att det är önskvärt med en ny 
vägkoppling i Bro norr om centrum, 
framför allt mellan Lejondalsvägen 
och Kockbackavägen för att möjlig-
göra en mer effektiv körsträcka för 
buss genom Bro. Den exakta drag-
ningen av en sådan vägkoppling 
måste dock utredas närmare. 

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2626

Kollektivtrafik
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Teknisk försörjning
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Vattenkiosk/Slamkiosk

VA verksamhetsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2628

Vatten och avlopp
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Kretsloppscentral

Avfallshantering & möjlig framtida energiproduktion 

Täkt - aktiv

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro föreslår en ny yta för en 
gemensam kretsloppscentral för 
Bro och Kungsängen, i anslutning 
till Kockbacka trafikplats. Den före-
slagna ytan ligger i praktiken mitt 
emellan Bro och Kungsängen, även 
om platsen rent formellt hör till Bro. 
Detta faktum, samt att det buller-
utsatta läget precis vid motorvägen 
som omöjliggör mycket annan an-
vändning, gör platsen särskilt lämp-
lig för kretsloppsverksamhet. 

29Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Kretsloppscentraler,  
avfall och täkter
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Vattenplanering
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Bro

Lillsjön

Örnässjön

Kungsängen

Lejondalssjön

Mälaren - Broviken

Mälaren - Ryssgraven

Mälaren - Tibbleviken

¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Oklassad

Avrinningsområde - särskilt känsliga områden

Avrinningsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Vattenplanering– 
Ekologisk status och  
avrinningsområden
Avvägningar och hänsyn

Kartan är gjord utifrån data ur data-
basen för VISS (VattenInformations-
System Sverige) som beslutades 2016. 
FÖP Bro föreslår ett antal utpekanden 
och planeringsinriktningar för att 
rena dagvatten och skydda känsliga 
vattenmiljöer på olika sätt. Se vidare 
beskrivning på s 8-9 i planeringsför-
utsättningarna.
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Bro

Lillsjön

Örnässjön

Kungsängen

Lejondalssjön

Mälaren - Broviken

Mälaren - Ryssgraven

Mälaren - Tibbleviken 0 1 000 m

Teckenförklaring
Större vattentäkt

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)

Ekologiskt känsliga sjöar

Östra Mälaren vattenskyddsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro föreslår ett antal utpekanden 
och planeringsinriktningar för att 
rena dagvatten och skydda känsliga 
vattenmiljöer på olika sätt. Se vidare 
beskrivning på s 8-9 i planeringsför-
utsättningarna.

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2632

Vattenplanering –  
Ekologiskt känsliga  
områden, vattenskydd,  
större vattentäkter 
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¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Markavvattningsföretag

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Markavvattningsföretag
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Lågpunkt i landskapet

Klass 1 (obefintligt)

Klass 2 (visst)

Klass 3 (påtagligt)

Klass 4 (högt)

Klass 5 (högsta)

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Med utgångspunkt i bland annat denna 
karta över landskapets förmåga till  
vattenreglering pekar FÖP Bro ut ett  
antal ytor för dagvatten, översvämningar 
och skyfall. Syftet med dessa ytor är att 
bidra till att ta hand om dagvatten och 
överskottsvatten som annars riskerar att 
påverka både befintlig och kommande 
bebyggelse. De strategiska blågröna  
stråken identifierades och pekades ut 
tidigt i processen, för att förslagen till 
områden att förtäta skulle anpassas efter 
dessa ytor och inte tvärtom. Den mindre 
kartan visar föreslagen ny bebyggelse 
samt ytor för dagvatten, översvämningar 
och skyfall. För de ytor där bebyggel-
se och dagvattenhantering överlappar  
(mellan Lejondalsvägen och Stora  
sandhagen samt centrala Bro norr om 
järnvägen närmast spåren) föreslår vi 
småskalig bebyggelse i kombination med 
parkmiljö där ytor för dagvatten ska ingå.
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Bebyggelseutveckling

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster

Strategiska blågröna stråk

Torg, service och handel
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DDDDDD
DDDDDD

Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark

Tätortsavgränsning

1
1 17
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4
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6

3
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Vattenreglering
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Kultur, natur, rekreation och friluftsliv
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Avvägningar och hänsyn

Riksintressen för kulturmiljövården

• Håtuna - Håbo-Tibble
• Låssa
• Görväln - farled och herrgårdsland-

skapet

Lokala intressen för kulturmiljö
Områdena beskrivs i kapitel 8 i ÖP 2010 
samt i kulturmiljöutredningarna ”Bro – 
kulturmiljöer” och ”Kungsängen – kul-
turmiljöer” (2019). Riksintresset för kul-
turmiljövården i Bro som tidigare pekade 
ut området söder om Ginnlögs väg inkl 
Bro kyrka, har tagits bort genom ett be-
slut av Riksantikvarieämbetet 2020-11-30.  
Kommunen bedömer dock att det fortfa-
rande finns höga lokala kulturmiljövärden 
i området som bör värnas. Detta ligger till 
grund för ställningstagandet att inte yt-
terligare utöka tätortsgränsen söder om  
Ginnlögs väg. 

Det finns också lokala kulturmiljövär-
den i Bro stationsområde, som pekas ut 
för stationsutveckling och viss förtätning. 
De råd och riktlinjer som framkommer i 
kulturmiljöutredningen för Bro ska vara 
vägledande vid kommande planering och 
bygglovsprövning.

¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Agrara byggnader uppförda före 1930

Karaktärsområde

Särskilt värdefullt område

E 18

Kulturmiljö riksintresse

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2636

Kulturmiljövärden
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Fornlämning punkt

Fornlämning område

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Alla fornlämningar skyddas enligt 
kulturmiljölagen och åtgärder som 
påverkar fornlämningar kräver till-
stånd från Länsstyrelsen. 
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Fornlämningar
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Grill

Beachvolleybollplan

Fotbollsplan

Idrottsplats

Ridhus

Sporthall

Badplatser

Båtplats

Motionsspår

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

FÖP Bro föreslår i en planerings- 
inriktning att Bro IP ska utvecklas 
som en gemensam mötesplats för 
personer i alla åldrar med fler ytor 
och funktioner. Utöver detta pekar 
FÖP Bro ut flera ytor med tätortsnära 
natur som ska värnas och/eller ut-
vecklas för rekreation, till exempel 
Råbyskogen där det redan idag finns 
motionsspår och frisbeegolfbana.

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2638

Friluftsliv och rekreation –  
anläggningar
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Prioriterat rekreativt promenadstråk

Cykelnät

Vikingaslingan, skridskoled

Vandringsleder, förslag

Upplands-Broleden, vandringsled

Ridled

Mälardals cykelled

Kanotled

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

De strategiska kopplingarna för gång 
och cykel som FÖP Bro föreslår har 
kommunens grönplan som utgångs-
punkt. Kopplingarna ansluter i många 
fall till befintliga leder och promenad- 
stråk, och syftar till att binda ihop 
olika delar av Bro med varandra samt 
med målpunkter och Mälarens vatten. 
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Friluftsliv och rekreation 
– leder
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¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Naturreservat

Naturreservatsförslag"

"Regionalt svagt samband

Grön kil

Grön värdekärna

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Upplands-Bro vill värna den regionala grön-
kilen. FÖP Bro pekar dock ut ett utred-
ningsförslag för en ny vägkoppling mellan 
Brunna verksamhetsområde och Kockbacka 
trafikplats. Syftet med en eventuell väg-
koppling är att öka vägkapaciteten för tunga 
transporter till lager- och logistikverksam-
heten i Brunna. Denna vägsträckning skulle 
i så fall gå genom grönkilen, parallellt med 
E18. Närmare utredningar och konsekvens- 
beskrivningar är under arbete och kom-
mer att presenteras i samband med att FÖP 
Kungsängen går ut på granskning framöver. 
Detta eftersom vägen främst är till för att 
hantera ökade trafikmängder i Kungsängen. 

FÖP Bro pekar också ut en  en eko- och socio- 
dukt över E18 och den eventuella nya väg-
förbindelsen för att stärka den svaga gröna 
koppling som RUFS 2050 pekar ut i grön-
kilen. Även eko- och sociodukten kommer 
att utredas och presenteras närmare inom 
ramen för FÖP Kungsängen. 

FÖP Bro pekar också ut ny bostadsbebyg-
gelse i området Kvista, men marken som 
omfattar den gröna värdekärnan ingår i det 
utpekade friluftsområdet och bevaras. 
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Naturskydd
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Klass 1 - högsta natursvärde

Klass 2 - högt naturvärde

Klass 3 - påtagligt naturvärde

Klass 4 - visst naturvärde

Ängs- och betesmarker

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn 
I arbetet med FÖP Bro har en över-
gripande naturvärdesinventering och en 
kartläggning av ekosystemtjänster gjorts 
för tätorterna. Områdena för föreslagen 
ny bebyggelse är anpassad för att spara så 
mycket av de höga naturvärdena som  
möjligt, samtidigt som kommunen kan 
bygga fler bostäder och förtäta för att ut-
veckla Bro. I området Öster om Kockbacka 
har bebyggelsen till exempel placerats 
ut på ett sätt som bevarar de höga natur-
värdena i området, som dessutom kan bli 
till en värdefull kvalitet för de boende och 
andra besökare. Detsamma gäller de flesta 
föreslagna förtätningarna inom centrala 
Bro, som förlagts till platser utan höga 
naturvärden. Ett undantag är områdena 
Klockaren och Härnevi hage där detalj-
planering för bostäder pågår.

FÖP Bro innehåller också en planerings-
inriktning som säger att kommunen ska 
bevara områden med naturvärdesklass 1 
och 2. I områden med naturvärdesklass 3 
och 4 ska grönkompensationsåtgärder vid-
tas vid exploatering.
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Bebyggelseutveckling

Grönområden rekreation och ekosystemtjänster

Strategiska blågröna stråk

Torg, service och handel
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Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark

Tätortsavgränsning

1
1 17

2

4
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Naturvärden – 
övergripande
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Skyddsvärda träd (Länsstyrelsen))

Ädellövmiljöer

Viktiga spridningssamband för ädellövmiljöer

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Det finns gott om ädellövsträd i 
Upplands-Bro. FÖP Bro har haft 
som utgångspunkt att ädellövs- 
miljöer ska skyddas så långt det är 
möjligt, och att det är särskilt viktigt 
att spridningssambanden finns kvar 
när kommunen förtätas. 

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2642

Naturvärden ädellöv
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Lekvatten groddjur

Spridningsområde groddjur

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Även groddjuren är vanligt före-
kommande i kommunen. Områdena 
som utgör lekvatten för groddjur 
är så utbredda i tätorten att det 
är svårt att undvika påverkan när  
kommunen växer och byggs ut. Dock 
är det framför allt de redan besluta-
de detaljplanerna för Trädgårdssta-
den och Tegelhagen  samt befintlig  
bebyggelse som tar grodornas  
miljöer i anspråk. Genom placeringen 
av den föreslagna bebyggelsen i Kvista 
och förslagen till ytor för dagvatten-
hantering mm innebär FÖP Bro 
att åtminstone en del av grodornas 
lekvatten sparas. I samband med  
detaljplanering ska påverkan på 
groddjurens lekvatten utredas och 
eventuella kompensationsåtgärder 
utföras. 
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Naturvärden groddjur
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¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Strandlinje

Standskyddsområde generell, 100 m

Planlagda områden

Beslut om utvidgat strandskydd

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2644

Strandskydd



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Planeringsförutsättningar_20210526.pdf

45Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Hälsa och säkerhet
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¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Lågpunktskartering, översvämningsrisk skyfall

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Se text på s 34 om vattenreglering.  
och utpekade blågröna stråk.

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2646

Översvämningar  
skyfall
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¯

0 1 000 m

Teckenförklaring
Översvämningsrisk Mälaren ca 1,5 m ö h

Översvämningsrisk Mälaren ca 2,7 m ö h

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Översvämningsrisk från Mälaren 
finns framför allt i den sydöstra  
delen av Bro ner mot Broviken och 
Ryssviken. FÖP Bro föreslår ingen ny 
bebyggelse av något slag i dessa om-
råden. Det befintliga verksamhets-
området Nygård är särskilt utsatt för 
översvämningsrisk från Mälaren. I 
Nygård pågår ett arbete med en ny 
detaljplan, som kan innebära att ut-
formningen av området och dess  
karaktär med storskaliga verksam-
heter kommer att ändras i framtiden. 
Hur ny bebyggelse och infrastruktur 
kan skyddas mot översvämningsrisk 
från Mälaren behöver hanteras i plan- 
arbetet för Nygård.
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Översvämningsrisk  
Mälaren
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0 1 000 m

Teckenförklaring

Risk för erosion (SIG) 

Risk för stabilitet (SGI)

Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse 

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

I kapitel 9 i ÖP 2010 om hälsa och  
säkerhet, tas kommunens förhåll-
ningssätt till risk för ras och skred 
upp. Där anges i en planerings- 
inriktning att detaljerade undersök-
ningar ska tas fram i samband med 
eventuell planläggning och byggande 
i och intill områden med risk för 
översvämning, skred, ras och erosion. 
Kapitel 9 i ÖP 2010 kommer att fort-
sätta gälla även sedan FÖP Bro har 
antagits, och förhållningssättet till 
risken för ras och skred är fortfarande 
detsamma. 

Man kan utläsa av kartan att flera av 
de större sammanhängande ytorna 
där risk för stabilitet eller förutsätt-
ningar för skred i finkorniga arter  
råder ligger i anslutning till bäckar 
eller våtmarker. Detta har vi tagit 
hänsyn till i planeringen genom att 
reservera dessa ytor för hantering av 
dagvatten, översvämning och skyfall.  

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2648

Ras och skred
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0 1 000 m

Teckenförklaring

Farlig verksamhet, Seveso

Riskanläggningar

Primärled, farligt gods

Sekundärled, farligt gods

Sekundärled, farligt gods (ny föreslagen sträckning)

Sekundärled, farligt gods (föreslås utgå)

Kraftledning tillhörande stamnätet

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

Det är kommunens uppfattning 
att det finns bättre och säkrare  
alternativ för farligt godstrafik via  
Kockbackavägen och E18 än via  
dagens sekundärled för farligt gods 
på Enköpingsvägen genom centrala 
Bro. Kommunen anhöll hos Läns-
styrelsen i november 2017 om att 
ta bort Enköpingsvägen genom  
centrala Bro som sekundärled för 
farligt gods. Länsstyrelsen har ännu 
inte fattat något beslut i frågan. 
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Risk och säkerhet
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0 1 000 m

Teckenförklaring
17-19 grader C

19-21 grader C

21-23 grader C

23-25 grader C

25-27  grader C

27-29 grader C

29-31  grader C

31-33  grader C

33-35  grader C

35-38  grader C

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Avvägningar och hänsyn

I FÖP Bros föreslagna planerings-
inriktning om att använda fysisk  
planering för att stärka folkhälsan 
anges bland annat att vi ska skydda 
utsatta grupper vid värmeböljor  
genom att bevara och lägga till  
grönska och skugga vid skolor, äldre-
boenden och i centrum.
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Höga maxtemperaturer
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Riksintressen
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0 1 000 m

Teckenförklaring

Riksintresse för järnvägsstation

Riksintresse för järnväg

Riksintresse för väg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2652

Riksintresse för  
infrastruktur och  
kommunikationer
Avvägningar och hänsyn

Se text på s 9-10 om riksintresse 
för kommunikationer, E18 och  
Mälarbanan. 
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8

¯

0 1 000 m

Teckenförklaring

!( Riksintresse numrering

Kulturmiljö riksintresse

Riksintresse Natura 2000

LST Riksintresse Rörligt friluftsliv, 4:2

Riksintresse friluftliv, MB 3:6

Riksintresse Naturvård, MB 3:6

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

53Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-26

Riksintresse för  
kulturmiljövård, naturvård 
och friluftsliv
Avvägningar och hänsyn

Riksintressen för kulturmiljövården

• Håtuna - Håbo-Tibble

• Låssa

• Görväln - farled och herrgårds-
landskapet

Riksintresse för naturvården 
Friluftsliv enl. 4 kap miljöbalken, 
hela Mälaren med dess öar och 
stränder. 

Se text på s 9 om riksintresse för 
kulturmiljövården och riksintresse 
Friluftsliv enl. 4 kap miljöbalken.
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Fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro kommun, Planeringsförutsättningar, granskningshandling 2021-05-2654

Tryckta källor:

• Miljöbalken.

• Plan-. och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

• Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

• RUFS 2050.

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, 

antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 

2011, § 162. 

• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele 

Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i 

samarbete med Upplands-Bro kommun, 1991. 

• Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kom-

mun 1999-2000. Kulturhistorisk utredning del 1 och 

2. Rapport: 2001:1. Gabriele Prenzlau-Enander, 

Stockholm läns museum och Upplands-Bro kom-

mun, 2001. Behandlat av Kommunfullmäktige 18 

juni 2001, § 65. 

• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus 

på tätorterna Bro och Kungsängen. Kommunfull-

mäktige 2008-12-18.

• Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-

Bro kommun, beslutad 2012-04-18.

• Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Upplands-

Bro kommun, beslutad 2015-09-09 i Kommun-

fullmäktige.

• MKB för Översiktsplan 2010. Upplands-Bro kom-

mun 2011. 

• Upplands-Bro kommun (övergripande faktablad) 

2012.

• Turist- och fritidskarta. Upplands-Bro kommun 

2012.

• Görvälnkilen från luften. Fotobok 2012, fotograf 

Can Burcin Sahin.

• Bro kulturmiljöer. WSP, 2019.

• Kungsängen kulturmiljöer. WSP, 2019.

• Förstudie Öster om Kockbacka. Ekologigruppen i 

samarbete med Upplands-Bro kommun, 2019.

• PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun. 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

• PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kom-

mun. Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

• Länssyrelsens sammanställning av statliga och 

mellankommunala intressen av betydelse för 

kommunernas planering, januari 2019.  

• Kommunövergripande naturvärdesinventering, 

Upplands-Bro kommun, 2019-2020. 

• Förstudie för Kvista, Upplands-Bro kommun, 

2021. 

Övriga källor

• Diverse underlag från Upplands-Bro kommuns 

GIS-databas.

Planeringsunderlag och källor

Copyright kartor:

• Lantmäteriet.

• Tätortskartan Stockholms län.

• Länsstyrelsen.



43 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-13 Yttrande -fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Planeringsförutsättningar_20210526.pdf

Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och är en växan-
de kommun, både när det gäller invånare och före tags etableringar. 
Kommunen ligger vid Mälaren, unge fär två mil nordväst om 
Stockholm och pendel tåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms 
central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levan-
de landsbygd.

Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta 
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller be-
söker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet till grön-
områden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och goda 
möjligheter för företag att växa och anställa. En modern kommun, 
som fokuserar på det viktiga.

telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se

postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen

besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

webbplats: www.upplands-bro.se
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 MISSIV 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum  Vår beteckning 

 7 juni 2021  KS 18/0015 
 

  Till berörda remissinstanser, 
sakägare och andra intresserade 

 
 

 

       Utställningslokaler: 
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.  
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro. 

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

Handlingar: 
- Missiv (denna handling). 
- Remiss- och sändlista. 
- Granskningsbeslut KS 2021-05-26 § 67. 
- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (på hemsidan). 
- Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – Fördjupad översiktsplan för Bro (på 
hemsidan). 
- Planeringsförutsättningar – Fördjupad översiktsplan för Bro (på hemsidan). 
- Samrådsredogörelse (på hemsidan). 

 

   
  

 

Granskning  
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 26 maj 67 § sänds 
planförslaget, FÖP Bro 2040, ut på granskning i enlighet med PBL SFS 2010:900.  

FÖP Bro 2040 är en fördjupning av Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 2010. 
FÖP:en anger riktlinjer och förutsättningar för den översiktliga planeringen för Bros 
olika delar, med särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
Planen omfattar områdena inom tätortsavgränsningen för Bro.  

Vi bifogar inte handlingarna i brevet utan hänvisar till kommunens webbplats där allt 
material finns tillgängligt: www.upplands-bro.se/tatort. 

Granskningsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument, 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 
Konsekvensbeskrivningen utgör också en miljökonsekvensbeskrivning enligt 
bestämmelserna i miljöbalken.  

Synpunkterna som kom in under samrådet för planförslaget har sammanfattats och 
kommenterats av kommunen i en samrådsredogörelse. Där redovisas också hur 
förslaget har reviderats och fördjupats sedan samrådet. 

Granskningstiden är 7 juni – 30 september 2021. Förslaget finns att se i Brohuset 
samt i kommunhuset i Kungsängens centrum under granskningstiden. Materialet finns 
också på kommunens webbplats på www.upplands-bro.se/tatort. 

Vi vill veta vad du tycker! Senast den 30 september 2021 kan du lämna dina 
synpunkter på förslaget via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i 
granskningshandlingarna 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”.  

Öppet hus har vi på torget i Bro den 15 juni och 26 augusti 2021. Då svarar vi på 
frågor om planförslaget. Mer information kommer att meddelas på  
www.upplands-bro.se/tatort och som nyhet på kommunens webbplats. 

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)  
2021-06-07   

 
 

 

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 kan komma att 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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 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-05-27 

 

 

§ 68 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - 
Samråd 

 Dnr KS 18/0015 

Beslut 
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort i Upplands-Bro, med 

tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med PBL SFS 
2010:900.  

2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och 
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd. 

Särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen 
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt hållbar utveckling. De fördjupade översiktsplanerna har särskild fokus 
på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på hur både Bro och 
Kungsängen kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Arbetet med de båda 
fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild 
och ge bästa möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas. 

Den fördjupade översiktsplanen för Bro ger bland annat riktlinjer för hur Bro 
torg ska utvecklas, var förtätning kan göras och vilka kopplingar som behöver 
tillkomma mellan olika områden. Utvecklingen av Bro stationsområde tas upp i 
ett eget avsnitt och visar bland annat vilka ytor som behöver reserveras för 
utveckling av kollektivtrafiken.  

Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument, 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en 
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 
Miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27 

maj (skickas ut efter justering) 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-05-27 

 

 

 Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för Bro 
den 31 januari 2018 § 2. 

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december 
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016 
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017. 

 Förstudie utveckling av Bro centrum. Codesign i samarbete med 
Upplands-Bro kommun, 2019. Inklusive Handelsutredning Bro 
centrum, WSP, 2019 samt Analys av bostadsmarknaden i centrala Bro, 
WSP, 2019. 

 Bro kulturmiljöer, WSP, 2019. 

 Förstudie Öster om Kockbacka, Ekologigruppen i samarbete med 
Upplands-Bro kommun, 2019. 

 PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

 PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

 PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

 PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2019 

 Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av 
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265. 

 Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens 
vision. 

 RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018. 

Förslag till beslut 
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort i Upplands-Bro, med 

tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med PBL SFS 
2010:900.  

2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och 
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd. 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 
protokollsanteckning:  

Socialdemokraterna avvaktar att ta ställning i väntan på samrådet. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-05-27 

 

 

Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
protokollsanteckning:  

För att Vänsterpartiet skall kunna avge en röst i ett så pass viktigt ärende måste 
vi ha våra medlemmar med oss i att kunna tillstyrka att förslaget ograverat 
lämnas ut till samråd. Den korta tid som vi nu har haft mellan det att vi 
mottagit förslaget medför att vi inte har kunnat inhämta medlemmarnas mandat 
att ta ställning i ärendet. 

 

Beslutet skickas till: 

 Enligt remisslistan. 
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  PROTOKOLL 9 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar kultur- och fritidskontoret för yttrandet och 
skickar det vidare som underlag för politisk beredning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Peterson (C), Paul Gustafsson (M), Stanislav Lewalski (M), Anders 
Eklöf (L) och Linus Stefansson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag 
till beslut. 

Sammanfattning 
Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag 
att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro. I uppdraget ingår att 
särskilt 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.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 
Den fördjupade översiktsplanen har föregåtts av en grundlig uppdatering och 
värdering av kulturmiljöerna i tätorterna, vilket har skapat bra förutsättningar 
för att från början ta hänsyn till och bevara kulturvärden i planeringen. Planen 
har generellt en uttalad ambition att utvecklingen ska göras i kombination med 
att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och 
tillgängliggörs, vilket är positivt. Det är bra att bevarande Görnvälnkilen som 
lyfts fram, dock kan även de positiva konsekvenserna för kulturvärden läggas 
till i sammanhanget.  

Det är bra för utvecklingen av Kvistaberg som målpunkt att kopplingen mellan 
Bro och Kvistaberg uppmärksammas och planeras stärkas för gång- och 
cykeltrafik. Det är svårt att utifrån kartmaterialet i samrådshandlingen avgöra 
om de nya föreslagna vägarna eller öppningar av vägar för genomfart med bil 
följer befintligt vägnät, vilket är en viktig utgångspunkt för kulturmiljön.  

Om ambitionen att riva hus inom karaktärsområdet Bro stationssamhälle 
kvarstår behöver det utredas och synliggöras som en negativ konsekvens av 
planen. I några sammanhang behöver kulturvärdena synliggöras som en viktig 
del av landskapets värden. Kulturmiljöns roll i att utveckla attraktiva 
närmiljöer i Bro kan lyftas fram bättre. 

Med tanke på en trolig förestående betoning av riksintresseområdets 
kärnvärden kring Bro kyrka och förstärkning av dess kopplingar behöver de 
aktuella planuppdragen Klockaren och Härnevi hage som områden för 
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  PROTOKOLL 10 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

bostadsbebyggelse utredas noggrant om de är lämpliga planer att genomföra 
med hänsyn till riksintresseområdet.  

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 
vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att 
vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och 
träffpunkter för fritidsaktiviteter, både inom kultur och idrott. Med sikte på 
2040 kommer det att behövas flera större idrottsanläggningar för föreningslivet 
men även mindre anläggningar i närmiljön för spontanidrott. Dessutom 
kulturlokaler, lokaler för biblioteksverksamhet och övriga mötesplatser. 

I nya bostadsområden ska det finnas ytor som lockar barn, unga och även 
vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till ökad trivsel. Viktigt också att 
planeringen har könsperspektivet och jämlikhet i fokus.  

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 13 

september 2020. 

 Samrådshandlingar, förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP 
Bro 2040, KS 18/0015. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets yttrande om 
förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraterna på följande förslag till beslut: 

”Kultur- och fritidsnämnden tackar kultur- och fritidskontoret för yttrandet och skickar 
det vidare som underlag för politisk beredning.” 

Katarina Olofsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ställer sig bakom 
Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. Han finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
kultur- och fritidskontorets förslag till beslut. 
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  PROTOKOLL 11 (23)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Votering begärs och genomförs. 

Ordförande finner att Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande 
beslutsgång: 

Den som vill att ärendet beslutas i enlighet med kontorets förslag till beslut 
röstar ”ja” och den som vill att ärendet beslutas i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag till beslut röstar ”nej”. Efter omröstning finner 
ordföranden 5 röster på ”ja” och sex röster på ”nej”. 

Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har fattat 
beslut i enlighet med socialdemokraternas förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Paul Gustafsson (M) X   
Stanislav Lewalski (M) X   
Anders Eklöf (L) X   
Linus Stefansson (KD) X   
Katarina Olofsson (SD)  X  
Richard Ramstedt (SD)  X  
Naser Vukuvic (S)  X  
Seid Alajbegovic (S)  X  
Hibo Salad Ali (S)  X  
Maikki Lemne (S)  X  
Mattias Peterson (C) X   

Beslutet skickas till: 

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

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets 

yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag 

att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro. I uppdraget ingår att 

särskilt 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.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Den fördjupade översiktsplanen har föregåtts av en grundlig uppdatering och 

värdering av kulturmiljöerna i tätorterna, vilket har skapat bra förutsättningar 

för att från början ta hänsyn till och bevara kulturvärden i planeringen. Planen 

har generellt en uttalad ambition att utvecklingen ska göras i kombination med 

att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och 

tillgängliggörs, vilket är positivt. Det är bra att bevarande Görnvälnkilen som 

lyfts fram, dock kan även de positiva konsekvenserna för kulturvärden läggas 

till i sammanhanget.  

Det är bra för utvecklingen av Kvistaberg som målpunkt att kopplingen mellan 

Bro och Kvistaberg uppmärksammas och planeras stärkas för gång- och 

cykeltrafik. Det är svårt att utifrån kartmaterialet i samrådshandlingen avgöra 

om de nya föreslagna vägarna eller öppningar av vägar för genomfart med bil 

följer befintligt vägnät, vilket är en viktig utgångspunkt för kulturmiljön.  

Om ambitionen att riva hus inom karaktärsområdet Bro stationssamhälle 

kvarstår behöver det utredas och synliggöras som en negativ konsekvens av 

planen. I några sammanhang behöver kulturvärdena synliggöras som en viktig 

del av landskapets värden. Kulturmiljöns roll i att utveckla attraktiva 

närmiljöer i Bro kan lyftas fram bättre. 

Med tanke på en trolig förestående betoning av riksintresseområdets 

kärnvärden kring Bro kyrka och förstärkning av dess kopplingar behöver de 
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aktuella planuppdragen Klockaren och Härnevi hage som områden för 

bostadsbebyggelse utredas noggrant om de är lämpliga planer att genomföra 

med hänsyn till riksintresseområdet.  

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 

vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att 

vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och 

träffpunkter för fritidsaktiviteter, både inom kultur och idrott. Med sikte på 

2040 kommer det att behövas flera större idrottsanläggningar för föreningslivet 

men även mindre anläggningar i närmiljön för spontanidrott. Dessutom 

kulturlokaler, lokaler för biblioteksverksamhet och övriga mötesplatser. 

I nya bostadsområden ska det finnas ytor som lockar barn, unga och även 

vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till ökad trivsel. Viktigt också att 

planeringen har könsperspektivet och jämlikhet i fokus.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 13 

september 2020. 

 Samrådshandlingar, förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP 

Bro 2040, KS 18/0015. 

Ärendet 

Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag 

att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bro. I uppdraget ingår att särskilt 

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 

sammanhang och underlätta för kommande processer så som detaljplanering, 

bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i 

prioriteringar i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi. 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Den fördjupade översiktsplanen har föregåtts av en grundlig uppdatering och 

värdering av kulturmiljöerna i tätorterna, vilket har skapat bra förutsättningar 

för att från början ta hänsyn till och bevara kulturvärden i planeringen. Planen 

har generellt en uttalad ambition att utvecklingen ska göras i kombination med 

att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och 

tillgängliggörs, vilket är positivt.  

Det är bra också ur kulturmiljösynpunkt att planen betonar vikten att bevara 

centrala grönstråk som Görvälnkilen mellan Bro och Kungsängen. I 

beskrivningen anges anledningar till bevarande som klimatet, den biologiska 

mångfalden och djurlivet samt frilufts- och rekreationskvaliteter. Till detta är 

det fördelaktigt om beskrivningen lägger till kulturvärden eftersom gröna kilar, 
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som Görnvälnkilen, också bevarar kulturlandskapet och den landskapsbild som 

hör till det.   

Den fördjupade översiktsplanen har i många fall tagit bra hänsyn till de 

områden som lyfts fram i kulturmiljöutredningen. Exempelvis föreslås småhus 

i park i stråket mellan Stora Sandhagen och Lejondalsvägen. Planeringen av 

bostadsområdets södra gräns har skett med hänsyn till avgränsningen av det 

särskilt värdefulla området kring Stora Sandhagen, där det är viktigt att bevara 

både bebyggelsen och den omgivande öppna marken.  

I avsnittet som handlar om att stärka kopplingar är det bra att kopplingen 

mellan Bro tätort och Kvistaberg uppmärksammas. En stärkt sådan koppling 

för gång och inte minst cykel är positivt för utvecklingen av Kvistaberg som 

besöksmål och målpunkt för boende i Bro och även boende i fler delar av 

kommunen.  

Det är svårt att utifrån kartmaterialet i samrådshandlingen avgöra om de nya 

föreslagna vägarna eller öppningar av vägar för genomfart med bil följer 

befintligt vägnät. Det är viktigt att vägar anpassas till befintligt vägnät. Inom 

karaktärsområdet Bro stationssamhälle, där gatunätet är helt oregelbundet och 

till stor del oförändrat sedan tidigt 1900-tal, ska det befintliga huvudsakliga 

gatunätet inte ändras vid ändringar och kompletteringar. Här är en fördel att 

anvisningen från kulturmiljöutredningen tas in i texten som en viktig grund i 

planeringen.  

Planen anger också att några idag privata fastigheter kan behöva förvärvas för 

att en större bussterminal ska få plats. Kulturmiljöutredningen anger att 

karaktärsområdet Bro stationssamhälle är mycket känsligt för ytterligare 

rivning av bebyggelse från före 1960-talet, vilket skulle försvåra läsbarheten 

och därmed påverka områdets karaktär och kulturhistoriska värde negativt. Om 

ambitionen kvarstår behöver det utredas och synliggöras som en negativ 

konsekvens av planen.  

  

Planen uttrycker viljeinriktningen:  

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 områden och bidra till goda 

boendemiljöer. Vi vill också höja attraktiviteten i Bro genom att öka 

tillgängligheten till våra främsta värden som är Mälaren, sjöarna och 

naturområdena. 

 

Viljeinriktningens har en godtagbar ambition. Förtätning som harmoniserar 

med landskapet och tar hänsyn till de särskilda förutsättningarna på platsen ska 

dock spara och förstärka både kultur- och naturvärden. Eftersom båda dessa 
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värden är bärande i landskapsvärden behöver kulturvärdena synliggöras i 

texten och märkas i den beskrivna viljeinriktningen.  

Kulturmiljöns roll i att utveckla attraktiva närmiljöer i Bro kan lyftas fram 

bättre. Det finns fornlämningsmiljöer inom tätorten som sköts av kommunen 

och fler miljöer som med fördel kan röjas och förmedlas till de boende. 

Dessutom kan olika tidsringar av bebyggelse från olika tider i både Bro och 

Kungsängen, exempelvis de som kulturmiljöutredningen benämner särskilt 

värdefulla områden och särskilt värdefulla byggnader, synliggöras genom 

information på plats i någon form.   

I planförutsättningarna har, helt riktigt, befintliga riksintresseområden för 

kulturmiljö tagits upp. Det är dock viktigt att uppmärksamma att Länsstyrelsen 

2015 påbörjade en översyn av alla riksintressen. I arbetet med översynen ingår 

att aktualisera värdetexter, att ta fram fördjupande kunskapsunderlag samt att 

justera geografiska avgränsningar. Riksintresset Bro kommer att revideras, 

troligen både vad gäller värdetexten och riksintresseområdet, där en 

förflyttning av riksintresseområdet mot norr är föreslagen. Revideringen 

beräknas vara klart under hösten 2020.  

Med tanke på en trolig förestående betoning av riksintresseområdets 

kärnvärden kring Bro kyrka och förstärkning av dess kopplingar behöver de 

aktuella planuppdragen Klockaren och Härnevi hage som områden för 

bostadsbebyggelse utredas noggrant om de är lämpliga planer att genomföra 

med hänsyn till riksintresseområdet.  

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I 

vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att 

vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och 

träffpunkter för fritidsaktiviteter, både inom kultur och idrott. Med sikte på 

2040 kommer det att behövas flera större idrottsanläggningar för föreningslivet 

men även mindre anläggningar i närmiljön för spontanidrott. Dessutom 

kulturlokaler, bibliotek och övriga mötesplatser. 

I nya bostadsområden ska det finnas ytor som lockar barn, unga och även 

vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till ökad trivsel. Viktigt också att 

planeringen har könsperspektivet och jämlikhet i fokus.  

Det är också viktigt att det inte skapas barriärer när kommunen växer och nya 

bostadsområden byggs. Detta gäller inte minst de nya områdena Tegelhagen 

och Trädgårdsstaden som byggs söder om järnvägen i Bro.  

Planen lyfter fram att ”Den lokala stoltheten och sammanhållningen ska 

stärkas”. Ett bra exempel på detta är när ungdomarna i Bro säger ”Nya 

Aktivitetsparken är det bästa som hänt i Bro”. En park som utformats i en nära 

medborgardialog och som är ett gott exempel i framtida planering.  I en 

växande kommun behövs flera liknande aktivitetsytor/mötesplatser. 
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Kultur- och fritidskontoret ställer sig bakom de områden som i kartor 

markerats med 8 och 9, dvs områden att utveckla som mötesplats, friluftsliv 

och aktivitet. Även ytan vid Målarvägen - Lantmätarvägen kan läggas till och 

ses som möjlig för utveckling.   

När det gäller Bro Torg är kultur- och fritidskontoret positiva till inriktningen 

att aktivera torget och området i direkt anslutning med bland annat kultur- och 

fritidsaktiviteter för att skapa liv och öka tryggheten. En annan användning av 

Broskolans lokaler skulle kunna bidra till detta. 

En utveckling av Bro IP till ett idrottscenter för både inomhus- och 

utomhusidrotter är välkommet. I dagsläget är behovet av nya 

idrottsanläggningar större i Bro jämfört med Kungsängen och att samlokalisera 

anläggningen med en ny skola är bra. En ny GC-bro, gång och cykelbro över 

järnvägen är nödvändig för att säkra tillgängligheten till Bro IP.  

Kultur- och fritidskontoret ser både Kvistaberg och Fiskartorpet som attraktiva 

besöksmål i framtiden och som behöver utvecklas. 

Barnperspektiv 

Förbättrad, säker trafikplanering och ökad tillgänglighet till natur- och 

kulturvärden samt friluftsliv bidrar till en god uppväxtmiljö för barnen med 

möjlighet till rika fritids- och kulturupplevelser. 

Kultur- och fritidskontoret 

Hanna Rydstedt Nencioni 

 

Kultur- och fritidschef 

Bilagor 

1. Samrådshandlingar, förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP 

Bro 2040, KS 18/0015 

2. BRO kulturmiljöutredning 2019-12-03 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Yttrande - Motion om att utveckla Kulturskolan i 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt 

eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 

Den 21 januari 2021 inkom en motion från Socialdemokraterna gällande 

utveckling av Kulturskolan i Upplands-Bro kommun. Motionen belyser vikten 

av att alla barn och unga får tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för att 

bland annat stärka självkänsla och social inkludering. Socialdemokraterna vill 

att detta ska ske genom följande: 

 Att Kulturskolan ska arbeta aktivt för att även nå barn och ungdomar 

som av någon anledning inte söker sig till Kulturskolan idag. 

 Att Kulturskolan ska nå ut och erbjuda aktiviteter till fler barn på nya 

platser och i nya sammanhang.  

 Att alla barn och elever i kommunens förskolor och skolor garanteras 

minst en kulturupplevelse per år. 

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Kultur- och fritidskontoret anser liksom motionsställaren att det är viktigt att 

Kulturskolan fortsätter utvecklas så att fler barn kan erbjudas ett brett, varierat 

och flexibelt kulturutbud. För närvarande pågår ett intensivt arbete med att ta 

fram en kultur- och fritidspolitisk strategi. En strategi som ska vara närvarande 

och vägledande i alla framtida satsningar i kommunen, oavsett om det gäller 

skola, bebyggelse, sociala insatser eller fritidsgårdar. Det innebär att framtida 

utveckling inom Kulturskolan också ska ske i strategins anda. 

Därutöver har ett konkret arbete redan startat i gång under hösten 2021 för att 

nå barn och unga som inte aktivt söker sig till Kulturskolan. Kulturskolan i 

Upplands-Bro kommun sökte och blev beviljade bidrag från Kulturrådet för att 

starta ett projekt som syftar till att attrahera barn och unga i socioekonomiskt 

utsatta områden. 

Med ovan insatser bedömer kultur- och fritidskontoret att det kommer ske en 

utveckling av Kulturskolan för att i än högre grad möta Upplands-Bros barn 

och unga på deras villkor och utifrån deras önskemål.  
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Kultur- och fritidskontoret ser vidare mycket positivt på motionens förslag om 

införande av en kulturgaranti för att alla barn och unga i kommunens förskolor 

och skolor ska garanteras minst en kulturupplevelse per år. Kultur- och 

fritidskontoret föreslår därför att medel avsätts för införande av en sådan 

garanti i Upplands-Bro kommun. Då kulturgarantin genomförs under 

skoldagen som en del av läroplanen föreslår kultur-och fritidskontoret vidare 

att ansvaret för kulturgarantin läggs på Utbildningsnämnden som i sin tur kan 

köpa tjänsten av Kultur- och fritidsnämnden. Om beslut fattas att införa 

kulturgarantin föreslår kultur- och fritidskontoret att Kultur- och 

fritidsnämnden även erbjuder kommunens friskolor att köpa samma tjänster för 

att alla barn och unga ska få likvärdiga möjligheter att möta och uppleva kultur.   

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2021. 

 Motion från Socialdemokraterna inkommen den 21 januari 2021. 

Ärendet 

Den 21 januari 2021 inkom en motion från Socialdemokraterna gällande 

utveckling av kulturskolan i Upplands-Bro kommun. Motionen belyser vikten 

av att alla barn och unga får tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för att 

bland annat stärka självkänsla och social inkludering.  

Socialdemokraterna vill att detta ska ske genom följande: 

 Att Kulturskolan ska arbeta aktivt för att även nå barn och ungdomar 

som av någon anledning inte söker sig till Kulturskolan idag. 

 Att Kulturskolan ska nå ut och erbjuda aktiviteter till fler barn på nya 

platser och i nya sammanhang.  

 Att alla barn och elever i kommunens förskolor och skolor garanteras 

minst en kulturupplevelse per år. 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Kultur för barn och unga i Upplands-Bro kommun 

Kulturskolan är en kommunal verksamhet som riktar sig till barn och unga, 4-

19 år. Inom verksamheten ryms aktiviteter som att spela, sjunga, dansa, skapa 

och agera.  

Från och med höstterminen 2021 finns fler aktörer att välja mellan när det 

gäller musikundervisning och kulturaktiviteter. Detta möjliggörs genom ett 

kulturchecksystem som Kommunfullmäktige fattade beslut om den 31 mars 

2021.   

Kulturchecksystemet innebär att kommunen har öppnat upp för privata aktörer 

att anordna kulturskoleverksamhet. Syftet är att erbjuda barn och unga ett 
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bredare utbud gällande alla konstformer som ett komplement till Kulturskolans 

verksamhet som drivs i kommunens regi. Genom checksystemet kan fler 

kulturformer erbjudas och det möjliggörs för fler barn och unga att ta del av 

kulturlivet. Utöver den kommunala Kulturskolan finns i dagsläget tre 

auktoriserade anordnare. 

För de barn och unga som av olika skäl inte återfinns i en kulturverksamhet på 

fritiden är skola och förskola viktiga platser att erbjuda kulturupplevelser. De 

flesta av kommunens förskolor har tillgång till ateljeristor, pedagogistor och 

digitalistor som möter barn och pedagoger i kreativa projekt och lärprocesser. 

Även bibliotek och ungdomsgårdar erbjuder kulturformer utformade efter 

besökarnas önskemål. 

Det som i dag saknas i stor utsträckning är mötet med det professionella 

kulturskaparna i form av scenkonst, konserter och utställningar. Viktiga 

ingredienser i kreativa lärprocesser och i ett lustfyllt lärande.    

Utveckling av kulturupplevelser i Uppland-Bro kommun 

Kultur- och fritidspolitisk strategi 

Upplands-Bro kommun vill att kulturen ska nå fler invånare i kommunen och 

dessutom locka fler att upptäcka kommunen. Denna inriktning slogs fast i 

Kommunfullmäktige som i november 2020, i samband med budget, beslutade 

att Upplands-Bro kommun ska ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi 

som en del av arbetet med social hållbarhet. Strategin ska även inbegripa 

besöksnäringen och turistverksamheten i kommunen.  

Med anledning av detta pågår sedan våren 2021 ett intensivt arbete med att ta 

fram en kultur- och fritidspolitisk strategi. En strategi som ska vara närvarande 

och vägledande i alla framtida satsningar i kommunen, oavsett om det gäller 

skola, bebyggelse, sociala insatser eller fritidsgårdar. Upplevelser av kultur och 

möjlighet till rörelse skapar sammanhang, gemenskap och välmående för alla 

människor. Det handlar om folkhälsa och om likvärdiga möjligheter till ett gott 

liv. 

Målet med strategin är att den ska samspela med Upplands-Bro kommuns 

övergripande vision, mål och ledord och att den därefter ska brytas ned i årliga 

verksamhetsplaner för respektive verksamhet. 

För att detta ska bli verklighet har kultur- och fritidskontoret arbetat med att få 

med så många som möjligt i processen att ta fram strategin. Det har genomförts 

intervjuer och enkäter. Ungdomsrådet och feriearbetande ungdomar har varit 

delaktiga på olika sätt. Workshops har genomförts där förtroendevalda har fått 

möta ungdomar, fritidsföreningar och kulturaktörer. Fler workshops väntar då 

alla kontor i kommunen ska få vara med och bidra med sina infallsvinklar och 

erfarenheter. 

Projekt inom kulturskolan 
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Utöver arbetet med att ta fram en kultur- och fritidspolitisk strategi har ett 

konkret arbete redan startat i gång under hösten 2021 för att nå barn och unga 

som inte aktivt söker sig till kulturskolan. Kulturskolan i Upplands-Bro 

kommun sökte och blev beviljade bidrag från Kulturrådet för att starta ett 

projekt som syftar till att attrahera barn och unga i socioekonomiskt utsatta 

områden. 

Kulturgaranti 

I ett stort antal kommuner i landet finns en så kallad kulturgaranti som innebär 

att barn och unga i förskolor och skolor garanteras få ta del av professionellt 

producerade kulturupplevelser. En vanlig nivå i andra kommuner är att avsätta 

100 kronor per elev och läsår och 500 kronor per avdelning och läsår och att 

garantera minst en kulturupplevelse per år. 

En sådan satsning möjliggör för barnen att få ta del av scenkonstföre-

ställningar, träffa författare, åka på studiebesök till olika konstverksamheter 

och möta kulturutövare.  

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Kultur- och fritidskontoret anser liksom motionsställaren att det är viktigt att 

kulturskolan fortsätter utvecklas så att fler barn kan erbjudas ett brett, varierat 

och flexibelt kulturutbud. I den process som pågår med att ta fram en kultur- 

och fritidspolitisk strategi får kultur- och fritidskontoret ett stort underlag för 

att utveckla sina egna verksamheter enligt medborgarnas önskemål och behov. 

Kulturskolans anställda har också varit delaktig i processen att ta fram strategin 

vilket innebär att de fått möjlighet att reflektera över aktuell verksamhet samt 

ta del av idéer utifrån. Kommande utveckling av Kulturskolan kommer således 

att ske i strategins anda. 

Därutöver har ett konkret projekt redan startat i gång under hösten 2021 som 

handlar om att nå barn och unga som inte aktivt söker sig till Kulturskolan.   

Kultur- och fritidskontoret ser vidare mycket positivt på motionens förslag om 

införande av en kulturgaranti för att alla barn och unga i kommunens förskolor 

och skolor ska garanteras minst en kulturupplevelse per år.  

Att låta barnen få ta del av professionellt kulturskapande kan bidra med viktiga 

aspekter av att förstå omvärlden, sin samtid och likheter och olikheter med 

andra. Det ger också barn och unga fler viktiga verktyg att använda sig av i sitt 

identitetsskapande och vuxenblivande. Ofta finns material framtagna till 

förskola och skola som kan användas som förarbete- och/eller efterarbete till 

produktionerna vilket ger ett mervärde och djup till de kulturella upplevelserna. 

Det medför att barnens erfarenhet av eller deltagande i en kulturaktivitet inte 

endast blir en upplevelse i stunden utan kan utgöra ett underlag för reflektion. 

Barnen får på så sätt träna sin förmåga till analys, att dra slutsatser, samspela 

med sin omgivning och omsätta kunskap 
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Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att medel avsätts för införande av en 

sådan garanti i Upplands-Bro kommun. Då kulturgarantin genomförs under 

skoldagen som en del av läroplanen föreslår kultur-och fritidskontoret vidare 

att ansvaret för kulturgarantin läggs på Utbildningsnämnden som i sin tur kan 

köpa tjänsten av Kultur- och fritidsnämnden. 

Om beslut fattas att införa kulturgarantin föreslår kultur- och fritidskontoret att 

Kultur- och fritidsnämnden även erbjuder kommunens friskolor att köpa 

samma tjänster för att alla barn och unga ska få likvärdiga möjligheter att möta 

och uppleva kultur.   

Sammanfattningsvis ser kultur-och fritidskontoret att det med ovan beskrivna 

insatser kommer ske en utveckling av Kulturskolan för att i än högre grad möta 

Upplands-Bros barn och unga på deras villkor och utifrån deras önskemål. En 

kulturgaranti skulle ytterligare förstärka kommunens möjligheter att erbjuda 

kulturupplevelser till fler barn och unga och med det skapa ett hållbart 

samhälle och bättre uppväxtvillkor.  

Barnperspektiv 

Liksom fysisk aktivitet är kulturskapande och kulturupplevelser nycklar till 

välmående. Kultur bidrar till en känsla av tillhörighet, gemenskap och inte minst 

möten med trygga vuxna. Barn som på sin fritid får uppleva lust, glädje och känner 

sig sedda får bättre förutsättningar att möta skolans krav och livets påfrestningar. 

Kultur- och fritidskontoret 

 

Hannah Rydstedt Nencioni Karin Haglund 

Kultur- och fritidschef Utredare 

 

Magnus Carlberg 

Avdelningschef Kultur 

 

 

Bilagor 

1. Motion från Socialdemokraterna inkommen den 21 januari 2021. 

Beslut sänds till 

 Naser Vukovic (S) 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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Årets Upplands-Broförening 2021 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser Tibble Sjöscoutkår till Årets Upplands-

Broförening 2021. 

Sammanfattning 

Den 15 september 2020 inkom ett medborgarförslag om instiftande om ett pris 

för Årets Upplands-Broförening. I mars 2020 fattades Kultur- och 

fritidsnämnden beslut om att införa ett sådant pris med tillhörande regler.  

Priset ska utgå till en förening som gör en värdefull insats för föreningslivet 

och/eller Upplands-Bro kommun i stort. Priset ska stimulera och utveckla 

föreningslivet. Föreningen som tilldelas priset ska vara välkänd och godkänd 

enligt kommunens stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Den demokratiska 

värdegrunden och hållbarhetsengagemanget ska vara stort och väl förankrat. 

Det har kommit in 14 stycken nomineringar, fördelat på 7 stycken föreningar. 

Årets Upplands-Broförening är ett nytt instiftat pris som fått bra respons med 

många nomineringar 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2021. 

 Regler för tilldelning av årets Upplands-Broförening 23 mars 2021.  

Ärendet 

Årets Upplands-Broförening 

Den 15 september 2020 inkom ett medborgarförslag om instiftande om ett pris 

för Årets Upplands-Broförening. I mars 2020 fattades Kultur- och 

fritidsnämnden beslut om att införa ett sådant pris med tillhörande regler. 

Priset ska utgå till en förening som gör en värdefull insats för föreningslivet 

och/eller Upplands-Bro kommun i stort. Priset ska stimulera och utveckla 

föreningslivet. Föreningen som tilldelas priset ska vara välkänd och godkänd 

enligt kommunens stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Den demokratiska 

värdegrunden och hållbarhetsengagemanget ska vara stort och väl förankrat. 
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Nomineringar 2021 

Det har kommit in 14 nomineringar, fördelat på sju stycken föreningar.  

Följande föreningar har nominerats: 

Tatakai är en relativt ny och mycket engagerad förening som erbjuder 

karateträning för alla åldrar på ett inkluderande sätt. Under sommaren har 

föreningen bland annat erbjudit gratis aktiviteter i Stjärnparken.  

Tibble sjöscoutkår har trots pandemin lyckats engagera fler föräldrar och ledare 

än tidigare och har erbjudit många barn och unga lite normalitet under det 

gångna året. Föreningen har varit mycket engagerade framtagandet att 

Upplands-Bro kommuns värdegrund för föreningslivet.   

Kungsängens Sportklubb har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. 

Handbollen har, tillsammans med övriga inomhusidrotter, haft ett tufft år. 

Föreningen är starka på både dam- och herrsidan och har engagerat många 

föräldrar genom nattvandring.    

Kungsängens Idrottsförening är en väletablerad förening med många aktiva 

inom fotboll och innebandy. Föreningen har funnits under nästan 100 år och 

utvecklats från en landsbygdsförening till en förening med över 1000 

medlemmar.  

Bro IK har en bred verksamhet med flera sektioner som arbetar aktivt med 

bland annat ungt ledarskap och ger möjlighet till utveckling för många unga.  

Upplands-Bro Ryttarförening har väl anpassat sin verksamhet och hållit en 

hästlängds avstånd under pandemin. Föreningen fick även anpassa sig när taket 

på ridhuset blåste av i november. 

Bro-Bålsta Golfklubb har en populär ungdomsverksamhet och har arbetat 

aktivt under året för en mer jämlik och inkluderande verksamhet.  

Kultur- och fritidskontorets bedömning 

Årets Upplands-Broförening är ett nytt instiftat pris och kultur- och 

fritidskontoret kan glädjande konstatera att priset fått många nomineringar 

redan första året. Kultur- och fritidskontoret ser ett stort värde i att uppmuntra 

kommunens föreningar då de alla möjliggör för invånarna, inte minst barn- och 

unga, att få en meningsfull fritid. Det finns många föreningar som gjort stora 

insatser under de speciella omständigheter som råder i samhället med en 

pågående pandemi. Denna gång önskar dock kultur- och fritidskontoret att lyfta 

fram Tibble Sjöscoutkår för deras insatser och föreslår därför att priset till årets 

Upplands-Broförening tillägnas denna förening.  

Med ett stort engagemang har Tibble Sjöscouter gjort skillnad för många unga 

under pandemin. I stället för att ställa in sina aktiviteter flyttade sjöscouterna 

omedelbart ut sin verksamhet, oavsett väder. Föreningen har trots pandemin 

hittat sätt att engagera fler ledare och föräldrar än någonsin och medlemsantalet 
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har ökat. Under det gångna året har barn och ungdomar erbjudits stunder av 

normalitet under de särskilda förhållanden som rått på grund av Covid-19. 

Förutom en tydlig värdegrund som genomsyrar föreningen har deltagare från 

föreningen genomfört och bidragit i kultur- och fritidskontorets 
utbildningsprojekt ”Förening för alla”.  

Så här beskriver Tibble Sjöscoutkår sin egen verksamhet: 

Genom att vara aktiv i Tibble Sjöscoutkår får barn och unga goda 
förutsättningar inför vuxenlivet. Vår verksamhet uppfyller syftet genom att 

erbjuda utmaningar, arbeta med samarbete, empati, ledarskap och 
problemlösning på ett stimulerande sätt, tillsammans med andra. Att vara 

medlem i Tibble Sjöscoutkår är oavsett ålder en givande fritid som är nyttig att 
ha med sig livet ut. 

Barnperspektiv 

Det är viktigt att barn och unga har sunda förebilder och därför lika viktigt att 

goda eller inspirerande handlingar uppmärksammas av kommunen. Att bli sedd 

för sitt engagemang eller ihärdigt arbete kan ge energi till att fortsätta sprida 

glädje, omtanke eller kunskap och få barn och ungdomar att inspireras till att 

göra detsamma. 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni Anna Stegius 

Kultur och Fritidschef   Föreningskonsulent 

 

Susanne Lindqvist 
Avdelningschef Idrott och förening 

 

  

Bilagor 

1. Regler för tilldelning av årets Upplands-Broförening 23 mars 2021. 

Beslut sänds till 

 Beslut sänds till årets Upplands-Broförening 
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1 Kriterier 
Priset ska utgå till en förening som gör en värdefull insats för föreningslivet 
och/eller Upplands-Bro kommun i stort. Priset ska stimulera och utveckla 
föreningslivet.  

Föreningen som tilldelas priset ska vara välkänd och godkänd enligt 
kommunens stöd till Kultur- och fritidsverksamhet. Den demokratiska 
värdegrunden och hållbarhetsengagemanget ska vara stort och väl förankrat.  

 

 

2 Nominering 
Nominering sker genom att kommuninvånarna i Upplands-Bro kommun får 
skicka in förslag via e-tjänst till kommunen med den förening de anser ska 
tilldelas priset. I förslaget ska den nominerade föreningens fullständiga namn 
anges tillsammans med motivering till varför föreningen ska tilldelas priset. 

 

3 Beslut 
Kultur-och fritidsnämnden beslutar om vilken förening som ska tilldelas 
utmärkelsen årets Upplands-Broförening enligt ovan uppställda kriterier. 

 

4 Utdelning 
Den förening som utnämns till årets Upplands-Broförening bör kontaktas 
innan formell utnämning för att ge sitt samtycke till att motta priset. 
Utdelningen av pris till årets Upplands-Broförening ska vara en årligen 
återkommande händelse. Priset delas ut under Fest i Byn för föregående 
period, alternativt närmast kommande sammanträde för Kultur- och 
fritidsnämnden. 

 

5 Utmärkelse 
Utmärkelsen till årets Upplands-Broförening är en kontant summa på 
15000 kronor. 
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