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Förslag till detaljplaneprogram för Klockaren 
och Härnevihage 

Förslag till beslut 

Förslaget till detaljplaneprogram för Klockaren och Härnevihage sänds ut på 

samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900). 

Sammanfattning 

Den 29 maj 2019 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet om planuppdrag för del 

av fastigheten Brogård 1:88. Delområde A och C skulle inleda planarbetet och 

för dessa delområden har Planavdelningen tagit fram ett program som ska 

beskriva förutsättningarna och inriktningarna för det kommande 

detaljplanearbetet.  

Målet med programarbetet i förlängningen för dessa områden är att utreda 

möjligheten för bostadsbebyggelse på dessa platser och eventuellt en förskola 

inom programområde Härnevihage.  

Område Klockaren föreslås få en lantlig bykaraktär med en småskalig 

bebyggelse som föreslås bestå av friliggande småhus, parhus, korta radhus och 

kedjehuslängor samt små flerbostadshus med villakaraktär. Totalt bedöms 

cirka 100 bostäder kunna inrymmas inom delområdet.  

Område Härnevihage som ligger i nära anslutning till Bro IP och Bro centrum 

föreslås utgöras av en mer blandad bebyggelse. Här kan skalan variera mer och 

området föreslås mestadels bestå av små flerbostadshus blandat med radhus 

och kedjehus i en urban småstadsstruktur. Här kan preliminärt cirka 300 

bostäder uppföras. 

Beslutsunderlag 

 Beslut om planuppdrag, 29 maj 2019, §30 

 ÖP 2010, Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2011, § 162 

 Naturvärdesinventering, Upplands-Bro kommun, 2020-05-19 

 Områdesanalys, Biomedia, 2017-05-24 
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Ärendet 

Bakgrund 

I mars 2018 inkom fastighetsägaren för Brogård 1:88 med ansökan om 

planbesked. Den 29 maj 2019 fattade samhällsbyggnadsutskottet ett positivt 

beslut om planuppdrag för delar av fastigheten. De delar beslutet pekade ut för 

första planarbetet var A och C som nu benämns som Klockaren och 

Härnevihage.  

Området ingår i detaljplanen för golfbanan och är idag planlagd för skog 

respektive golfbaneändamål. I ÖP 2010 är de båda områdena delvis eller helt 

utpekade som golfbanerelaterad mark. Båda delområden ligger inom det 

primära bebyggelseläget enligt RUFS 2050. 

Programområdena utgörs av del av fastigheten Brogråd 1:88 och omfattar cirka 

4,5 hektar respektive 5,5 hektar. Båda områdena ligger i anslutning till befintlig 

infrastruktur vilket ses som positivt. 

Mål och inriktning 

Syftet med planprogrammet är att kommunens beslutsunderlag ska breddas och 

att synpunkter från berörda ska komma fram i ett tidigt skede av planarbetet.  

Syftet med detta program är att studera möjlig utbyggnad av bostadsbebyggelse 

med trafikstruktur. Programmet ska ange riktlinjer för framtagande av de 

kommande nya detaljplanerna. 

Område Klockaren föreslås få en lantlig bykaraktär med en småskalig 

bebyggelse som föreslås bestå av friliggande småhus, parhus, korta radhus och 

kedjehuslängor samt små flerbostadshus med villakaraktär. Totalt bedöms 

cirka 100 bostäder kunna inrymmas inom delområdet.  

Område Härnevihage som ligger i nära anslutning till Bro IP och Bro centrum 

föreslås utgöras av en mer blandad bebyggelse. Här kan skalan variera mer och 

området föreslås mestadels bestå av små flerbostadshus blandat med radhus 

och kedjehus i en urban småstadsstruktur. Här kan preliminärt cirka 300 

bostäder uppföras. 

Barnperspektiv 

Då områdena helt eller delvis ligger inom planlagd mark för golfbaneändamål 

är det inte mark som idag är avsedd att användas av barn primärt. Området 

Härnevihage ligger i nära anslutning till Bro IP och Bro centrum och kan ses 

som en bra plats med närhet till dessa målpunkter för barn vilket bedöms vara 

positivt. Områdena bedöms bli försörjda med bra möjligheter till gång- och 

cykelväg, vilket innebär en friare rörlighet i trafiksäker miljö för barnen.  
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Sammantaget bör områdena kunna skapa bra miljöer för barn att vistas och 

växa upp i. Då områdena idag primärt utgörs av oprogrammerade ängsytor 

utgör de inte platser som barn dras till för lek ute och värden som förloras ur 

barnens perspektiv bedöms mycket små. 
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Tf. Samhällsbyggnadschef Henric Carlsson 
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Programmet är framtaget av Tengbom i samarbete med 
Upplands-Bro kommun.

Arbetsgrupp Upplands-Bro kommun
Henric Carlson, Planchef
Madeleine Nilsson, planarkitekt
Erik Sandqvist, Mark och exploatering

Tengbom
, planeringsarkitekt FPR/MSA

, arkitekt SAR/MSA
, antikvarie

 landskapsarkitekt LAR/MSA
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Programområde

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

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

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

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

I RUFS 2050 ingår båda områdena inom primärt bebyggel-
seläge som omger Bro station. I den fördjupade översikts-
planen för landsbygden i Upplands Bro ingår programom-
rådena i ett stort område som är markerat för ”Rekreation, 
natur- och kulturmiljö. I ÖP 2010 finns ett utredningsom-

råde redovisat söder om Ginnlögs väg.

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

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

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

Östra programområdet har närhet till Ginnlögs väg och Mä-
larbanan som kan orsaka trafikbuller.

0 100 500
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Övergripande vision och koncept
Den övergrpande visionen är att skapa en långsiktigt hållbar 
naturnära boendemiljö fylld av livskvalitet för framtidens 
vardagsliv. Områdena ligger naturskönt och får närhet till 
Mälaren och områden med höga natur- och kulturvärden, 
samtidigt som de har nära till pendeltågstation och centrum. 
Närheten till kollektivtrafik och möjlighet för odling skapar 
förutsättningar för en hållbar livstil.

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

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

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

Område Härnevihage föreslås bebyggas med mestadels 
småskalig bebyggelse av urban småstadskaraktär. Området 
angörs via Ginnlögs väg i norr. En central mindre park pla-
neras i området och gång- och cykelstråken utvecklas och 
knyts samman med befinliga stråk. Inom området föreslås 
mestadels små flerbostadshus blandat med radhus och ked-

jehus i en småskalig kvartersstruktur. Mot Ginnlögs väg  fö-
reslås flerbostadshus i upp till fyra våningar och övriga  hus 
i planeras i två- till trevåningar. Totalt bedöms ca 300-350 
bostäder kunna rymmas inom område Härnevihage.

Gestaltningsriktlinjer har tagits fram för utformning av om-
rådena. 

0 100 500
N Programförslag
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Bakgrund
2



12 Förslag till detaljplaneprogram för Klockaren och Härnevihage - KS 18/0120-6 Förslag till detaljplaneprogram för Klockaren och Härnevihage : Planprogram Härevihage och Klockaren 210218

8 Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

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

Kommunen har idag ca 30 000 invånare och har som mål 
att fortsätta växa. I befolkningsprognosen från 2021 uppgår
prognosen för invånarantalet år 2029 till cirka 36 000. 

Markägaren till programområdet har ansökt om att planera 

för bostadsbebyggelse i utkanten av det område som tidi-
gare tillhörde Brogård. Området närmast huvudbyggnaden 
har under tidigt 00-tal utvecklats till en golfbaneanläggning 
på tidigare jordbruksmark. Ansökan till kommunen omfat-
tade fyra områden som benämndes område A, C, D och E, 
se karta intill. Kommunen har bedömt det möjligt att på-
börja planläggning av område A, ”Klockaren”, och C, ”Här-
nevihage” då de ligger nära de centrala delarna av Bro tätort 
och har goda möjligheter att kunna få en bra koppling till 
pendeltågsstationen i Bro. Förutsättningar för att inleda en 
planläggning för område D och E bedöms inte finnas i dags-
läget, men kan bli aktuellt att utreda vidare i en framtid. Ett 
område mellan område A och C i anslutning till Ginnlögs 
väg har även utretts tidigare, men bedömdes då få för stor 
påverkan på dåvarande riksintresset för kulturmiljö.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Upplands Bro 
kommun

0 100 500

N
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Tidigare ställningstaganden

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

Riksantikvarieämbetet beslutde 2020-11-20 med stöd av 
2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- 
och vattenområden m.m. att ta bort riksintresseområdet för 
kulturmiljövården för Bro (AB33), vilken omfatten pla-
nområdena söder om Ginnlögs väg. Skälen till beslutet är 
att ”fornlämningsområdets koppling till den senare säteri-
bildningen 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 ir-
reversibelt sätt. Motsvarande kulturhistoriska värden repre-
senteras bättre i andra  riksintressen.”

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

Bro kyrka 

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

I det tidigare riksintresset för kultutmiljövården för Bro be-
skrivs uttrycket: Den idag övergivna Husbyby, som visar 
på områdets centrala funktion redan under järnåldern. As-
surstenens runristning och Assurs hög bland storhögarna 
på det stora gravfältet strax söder om kyrkan, vilka vittnar 
om en vikingatida stormannagård. Bro sockenkyrka med 
äldsta delar från 1100-talet. Brogårds säteri som bildades 
vid mitten av 1500-talet, med nuvarande huvudbyggnad 
från 1888, fyra 1700-talsflyglar, park och långa alléer, en 
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Riksintresse för järnväg

Riksintresse för Mälaren
med öar och strandområden

Riksintressen

TECKENFÖRKLARING

0 100 500

N

Riksintresse för järnväg

Riksintresse för Mälaren
med öar och strandområden

Riksintressen

TECKENFÖRKLARING

0 100 500

N

Assurs sten

Bro kyrka

Brogårds 
godskomplex

Karta riksintressen

Klockaren

Härnevihage



12 Förslag till detaljplaneprogram för Klockaren och Härnevihage - KS 18/0120-6 Förslag till detaljplaneprogram för Klockaren och Härnevihage : Planprogram Härevihage och Klockaren 210218

12 Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Regionala planer
I RUFS 2050 är ett område inom 1,2 kilometer från Bro 
station angett som primärt bebyggelseläge. Båda program-
områdena Klockaren och Härevihage ligger inom detta om-
råde. Inom primärt bebyggelseläge anges bland annat att det 
är viktigt med tät bebyggelse, blandat bostadsbestånd och 
säkerställd grönstruktur och effektivisera parkeringsplatser.

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

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

0 10 205
Km

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

0 10 205
Km

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

Rumslig struktur 99RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

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

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

•

smala naturpassager med mera.

Källa: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Rösjökilen

Angarnkilen

Järvakilen

Görvälnkilen

Ekerökilen

Bornsjökilen

Hanvedenkilen

Tyrestakilen

Nacka-
Värmdökilen

Bogesundskilen

Figur 22. De gröna kilarna och deras många funktioner

Klimatutjämnar

Kopplar ihop stad och land

och bebyggelseområden

Rymmer kulturhistoriska värden

Främjar biologisk mångfald

Rymmer tysta områden

Bidrar till attraktiv stadsmiljö

och upplevelsevärden

Genererar ekosystemtjänster

Främjar en god folkhäsa

Ger tillgång till tätortsnära natur

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

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

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

• Undvik ny bebyggelse samt nya anläggningar och  verk-
samheter som kan försvaga funktionen i ett grönt svagt 
samband. Om det sker en negativ påverkan på ett grönt 
svagt samband kompenseras detta med lämpliga åtgärder 
för att upprätthålla sambandets funktion.
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Översiktsplan, ÖP 2010
Översiktsplanen, ÖP 2010, är aktualitetsprövad 2018-03-
21. Enligt översiktsplanen anges att utbyggnadsområden
med rimliga gångavstånd till pendeltågsstationerna är sär-
skilt intressanta för förtätning. I ÖP 2010 är en zon runt Bro
station utpekad för förtätning. I anslutning till programom-
rådena finns ett område söder om Ginnlögs väg och nord-
väst om Bro kyrka redovisat som utbyggnadsområde för 
bostäder (nr 10). Länsstyrelsen bedömning i gransknings-
yttrandet var att detta område innebar risk för påtagligt 
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skada på det riksintresset för kulturmiljö då området ligger 
i det centrala landskapsrummet vid kyrkan. Kommunen har 
i nuläget bedömt det mer lämpligt att bebygga programom-
rådena Klockaren och Härnevihage med hänsyn till kultur-
miljön samt landskapsbilden. I översiktsplanen redovisas 
även behov av gröna kopplingar söder om Ginnlögs väg, se 
kartutdrag från ÖP.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

den 25 februari 2020 11:01:03 - Window

1

2

3

4

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

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

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

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

4. Nygård (Nygård 2:14 m.fl.)
Intill Coops rikslager i Bro planeras för en ändring av gäl-
lande detaljplaner. I dagsläget tillåter detaljplanerna indu-
stribyggnader till en höjd av 9 meter. Användningen är även
i fortsättningen tänkt att vara för lätt industri och lager, men
höjderna anpassas för modernare behov för lager och logis-

tik. För tillfället planerar fastighetsägaren att söka bygglov
för utökning av  verksamheten i enlighet med gällande
detaljplan medan inriktning och fortsatt arbete med en ny
plan fortsätter parallellt.

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

5
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Vidare gäller för Upplands-Bro kommun Miljöplan med 
lokala miljömål 2010-2030, antagen av kommunfullmäktige 
2010. Häri anges att kommunen ska ha en grön profil och 
föregå med gott exempel. Det anges att “omtanke om 
miljön och kretsloppstänkandet ska vara en naturlig del av 
planering, utförande och uppföljning av kommunens alla 
verksamheter”. Tre lokla miljömålsområden har antagits:

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

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

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

Programmet sänds på samråd under våren 2021. Godkän-
nande av programmet beräknas ske Q2 2021.

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

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

Markanvändning

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

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

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

Tidigare åkermark inom område Klockaren, sett mot norr. 

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

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

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

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

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

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

�������������������������
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Förutsättningar
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1

4

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

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

Bro sporthall

tak på Bro sporthall

Bro kyrka

Vy mot öster från korsningen Jurstagårdsvägen/Ginnlögs väg.

Bro kyrka

Vy mot väster från Ginnlögs väg.
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Naturmiljö

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

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

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

Markförhållanden

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

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

Programområde Klockaren, foto mot sydost.

Programområde Härnevihage, foto mot nordost.

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

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

.

Gräns i kommunens naturinventering behöver justeras.



12 Förslag till detaljplaneprogram för Klockaren och Härnevihage - KS 18/0120-6 Förslag till detaljplaneprogram för Klockaren och Härnevihage : Planprogram Härevihage och Klockaren 210218

26 Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Kulturmiljö

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

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

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

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

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

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

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

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

Klockstapeln, foto mot nordväst.

Brogårds allé

Bro kyrka

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

1
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Målpunkter och trafik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En kultur- och naturstig planeras inom planområdet Tegel-
hagen från Fiskartorp i söder upp till Assurs väg där den 
slutar.

Upplands Broleden öster om programområdet Härnevihage. 

I samband med utbyggnaden av Trädgårdsstaden norr om 
Ginnlögs väg planeras gång- och cykelbanor byggas utmed  
huvudgatunätet, vilket skapar en ny förbindelse mellan Här-
nevihage och Bro station.
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Föreslagen kulturstig inom detaljplan Tegelhagen.

TECKENFÖ RKLARING

TECKENFÖ RKLARING

Bro station

Bro kyrka
Bro IP

Bro centrum

Upplands Broleden
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Störningar och risker

Buller
Programområdena ligger söder om Ginnlögs väg och söder 
om Mälarbanan som kan orsaka trafikbuller. Området Hä-
revihage ligger ca 50 meter från Ginnlögs väg och ca 200 
meter från Mälarbanan. Enligt tidigare trafikutredning av 
Structor (2014-10-08) beräknas Ginnlögs vägs trafikmäng-
der 2035 vara ca 14 000 fordon/dygn vid område Häreviha-
ge och ca 5700 fordon/dygn vid område Klockaren år 2035. 
I en senare utredning, Brekke strand (2020-12-15) beräknas 
samma siffra år 2040  vara cirka 6600 fordon/dygn.

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

T��������������

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

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

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

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

Närhet till golfbana
Risk för människors hälsa och säkerhet i samband med 
lågt flygande golfbollar kan behöva utredas i senare skede 
liksom behovet av eventuella utökningar av skyddsanlägg-
ningar där den planerade bebyggelsen ligger nära golfba-
nans hål. 
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Lutning mot Gröna dalen från Örtugsvägen, sedd från Hjortronvägen

Teknisk försörjning

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

Dagvatten 
Inriktning i ÖP 2010 är att eftersträva så kallad ekologisk 
dagvattenhantering (EOD). Det ska ske med stor andel lo-
kalt omhändertagande (LOD), som syftar till att bromsa upp 
det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsprocessen och 
låta de naturliga processerna få en möjlighet att behandla 
dagvattnet.

Områdenas recipient är Broviken. Denna ingår i vattenfö-
rekomsten Mälaren–Görväln, som omfattas av miljökvali-
tetsnormer för vattenkvalitet med kvalitetsfaktorer som inte 
får försämras. Vid exploatering i området måste de renings- 
och fördröjningsåtgärder som vidtas vara tillräckliga för att 
inga enskilda kvalitetsfaktorer ska försämras och för att vat-
tenförekomstens miljökvalitetsnormer inte ska äventyras. 
Mälaren-Görväln har klassning måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status (2019). Områdena ingår i Östra 
Mälarens vattenskyddsområde.
Bäckarna Önstabäcken/Övre Brobäcken och Sätrabäcken 
som rinner ihop i Brobäcken är inte klassade som vatten-
förekomster och omfattas inte av miljökvalitetsnormer men 
Upplands-Bro kommun har gett dem en motsvarande klass-
ning för ekologisk status i sin vattenplan. 

Där har Önstabäcken och Brobäcken klassats som god status 
med risk att de inte uppfyller god status i framtiden och 
Sätra bäcken har klassats som måttlig status med risk att den 
inte uppnår god status i framtiden. I kommunens 
översiktsplan pekas Brobäcken med tillrinningsområde ut 
som ekologiskt känsligt område.

Söder om Härnevihage finns en dagvattendamm som ingår i 
ett slutet system av dammar inom golfbanan som inte når 
Mälaren. På norra sidan av dammen finns en pumpstation till 
dammen. Golfbanedammarnas vattenkvalitet är hårt reglerad 
och bedöms därför inte lämplig som mottagare. 

Marken inom programområdet Härnevihage sluttar svagt mot 
sydväst och golfbanans dagvattendamm. Inom 
programområde Klockaren finns en höjdrygg i öst-västlig 
riktning i mitten av området. Dagvatten från norra delen 
rinner norrut mot Ginnlögs väg och Önstabäcken/
Brobäcken. Dagvatten från södra delen rinner söderut mot 
Assurs väg. Markhöjder inom programområdena ska studeras 
vid planering av dagvattenlösningar. 

Avrinningsriktning för dagvatten. 

Brobäcken

damm

Fjärrvärme 
I norra och östra kanten av område Härnevihage är 
ledningar för fjärrvärme (E.ON) framdragna. 
Fjärrvärmeledningar ligger även utmed södra sidan av 
Ginnlögs väg.
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4
Vision och koncept
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Allé öster om Ekhammars gård

Övergripande vision och koncept

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

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

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

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

bebyggelsestruktur. 

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

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

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

Byggnationen ska generera ett minimalt Co2 avtryck i både 
bygg- och driftsfasen och förnyelsebar energi prioriteras 
som energikälla. 

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

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

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

Området Klockaren med 
Klockstapeln till höger i 
bild
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Lokal dagvattenhantering
Dagvatten från områdena bör lösas med lokala dagvat-
tenlösningar. Asfaltering av infarter och parkeringsytor 
parkeringar bör undvikas där det är möjligt för att minska 
dagvattenmängd, vilket även ofta stämmer med den lantliga 
bebyggelsetraditionen.  

Dagvatten från norra delen av utbyggnadsområdet Klock-
stapeln föreslås ledas till en ny dagvattendamm, som kan  
avvattnas mot vägdiket utmed Ginnlögs väg. Området ger 
även en distans till en eventuell framtida utveckling av golf-
banan i norr. Dagvatten från södra delen av området före-
slås ledas till en ny dagvattendamm mellan Assurs väg och 
bebyggelseområdet och därefter ledas söderut i befintligt 
dikessystem.

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

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

Område Härnevihage föreslås bebyggas till största delen 
med småskalig bebyggelse av urban småstadskaraktär. Om-
rådet är ca 5,5 ha stort och med en täthet om ca 60-65 bostä-
der/ha bedöms området rymma ca 300-350 bostäder. Som 
jämförelse är tätheten i Bro trädgårdsstad 70 lgh/ ha. 

Se vidare gestaltningsriktlinjer på sida 40-43.

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

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

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

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

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

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

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

Vy från Ginnlögs väg mot Klockaren. Byggnaderna är visionära och schematiskt visade. 

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

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

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

Byggnaderna inom planområdet föreslås utformas med trä-
fasader i traditionella färger för att ansluta bra till naturka-
raktären och Klockstapeln. Träbebyggelse bidrar även till 
att minska klimatpåverkan. Se exempel på referensbilder 
intill.
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Klockstapeln, ny bebyggelse ska gestaltas med 
hänsyn till Klockstapeln på höjden i sydöst. 5. Håbo Tibble

7. Understenshöjden 8. (pinterest)

9. (pinterest) 15. Olseröd i Kungälv

Håbo Tibble, exempel på friliggande småhus i trä som ligger i 
kulturhistorisk miljö.

Understenshöjden i Björhagen- ekoby, radhus i trä.

5. Håbo Tibble

7. Understenshöjden 8. (pinterest)

9. (pinterest) 15. Olseröd i Kungälv

�������������������������Friliggande småhus i trä. Småskaligt bebyggelsemönster med lantlig bykaraktär.
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Område Härnevihage Gestaltningsriktlinjer
Området planeras för huvudsakligen små flerbostadshus 
blandat med radhus och kedjehus i en småskalig, varierad, 
småstadsmässig kvartersstruktur med två- och trevånings-
hus. Närmast Ginnlögs väg prövas flerbostadshus, i upp 
till fyra våningar, som föreslås som u-formade kvarter för 
att skydda mot trafikbuller. Radhus i två våningar föreslås 
mot öppna landskapet i väster och söder, vilket kan skydda 
området från sydvästliga vindar. Vid behov kan en förskola 
placeras intill naturområdet i sydöst. Flerbostadshusens 
gårdar kan förses med odlingsytor och växthus för att skapa 
möjlighet för odling. Byggnaderna inom planområdet före-
slås utformas med traditionella färger och material. 

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

17. Ulriksdal är stadsradhus i 3 vån.
20. Lobelian Södertälje
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20. Lobelian Södertälje

17. Ulriksdal är stadsradhus i 3 vån.

18. Kvarnskogen är små flerbostadshus i Sollentuna. beskuren
2. Lobelian 2

10. (pinterest)

14. Vilhelmsro
16. Vilhelmsro
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���������������������� ���������������������� ���������������������������
Ginnlögs väg.

Kärrtorp, exempel på radhus.

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

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

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

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

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

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

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

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

Naturmiljö
Naturvärdesutredning 2020-05-19 ligger till grund för fort-
satt planering. Kompensation för naturvärden som försvin-
ner ska utredas vidare i planarbetet.

Skola och förskola
Med bakgrund i de pågående detaljplanearbeten i Bro och 
de befintliga detaljplanerna finns gott om förutsättningar för 
att området runt Bro ska kunna vara välförsörjt av försko-
le- och skolplatser. Framtida planarbete bör därför studera 
dessa frågor närmare för att reda ut behovet inom program-
områdena.
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Konsekvenser
5
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Behovsbedömning

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

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

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

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

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

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

Kompensation- fågelliv

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

Friluftsliv
Tillgängligheten till naturområdet Härevihage och Upp-
lands-Broleden förbättras även för funktionshindrade ge-
nom utbyggnad av gator och tillgängliga gångvägar. Skogs-
områdena intill bebyggelseområdena och promenadvägarna 
blir en tillgång för de boende.
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Vy från Bro kyrka med markerat läge för ny bebyggelse som begränsas visuellt bakom Brogårds alle och trädvegetation utmed Brobäcken.

ningar som begränsad. Om bebyggelsen anpassas till dessa 
förhållanden och i harmoni med den bebyggelse som avses 
tillkomma inom detaljplanerat område väster om område 
Klockaren, bedöms påverkan på kulturmiljövärden vara 
ringa.

Programområde Härnevihage ligger i den nordöstra delen 
av tidigare riksintresset för kulturmiljön. Enligt analysen 
bedöms en bebyggelseetablering inte innebära påtaglig 
skada på kulturmiljövärden, om den anpassas till intillig-
gande och i en del fall bakomliggande bebyggelse och an-
läggningar vad avser höjd, form och placering. Se sektioner 
på sida 37.

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

Tak på Bro sporthall

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

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

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

Programområdet Klockaren har närhet till flera planerade 
förskolor i utbyggnadsområdet Tegelhagen. Inom område 
Härevihage finns plats för en möjlig förskola med närhet till 
natur, vilket ger en bra miljö för barn i området. 
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Ekomnomiska konsekvenser
Befintlig infrastruktur med vägar och ledningar samt när-
het till god kollektivtrafikförsörjning utnyttjas vid utbyg-
gandena av bostadsområdena. En tillkommande bebyggelse 
behöver planeras på ett sådant sätt att det blir så effektivt 
som möjligt att sköta driften av allmänna anläggningar så-
som gator och parker. 

Fler inflyttare till Bro ger ökat underlag för kommersiell 
service.

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

De områden som föreslås för planläggning ligger båda i 
anslutning till andra områden som är under utbyggnad, Te-
gelhagen och Trädgårdsstaden i Bro. Majoriteten av bostä-
derna i dessa områden utgörs av lägenheter i flerbostads-
hus. Då tätheten i de föreslagna områdena är förhållandevis 
låg finns goda förutsättningar att planera för markbostäder 
vilket skulle kunna bidra till en ökad blandning av boende 
former på södra sidan av Bro. Blandade områden har bättre 
förutsättningar att vara socialt hållbara än ensartade. Fler 
boende i närheten av Bro station skapar förutsättningar för 
tätare turer med pendeltåget. 
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i 
�������������������������
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. 
��������������������������������
erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och 
åldrar.
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Bilaga - Områdesanalys för bostäder på Brogård – påverkan på gröna 

samband, riksintresset för kulturmiljövården, skyddad natur m.m. 

Biomedia har fått i uppdrag av , Kvantio AB, att titta på vilken påverkan 

en utveckling för bostäder på Bro gård skulle kunna få på gröna kopplingar, några valda 

riksintressen, skyddad natur m.m.. I uppdraget ingår även att studera hur tillgängligheten kan 

förbättras i närområdet. Områdena är benämnda A-E efter karta från 2016-08-19 (Tengbom). 

Fältbesök har genomförts i områdena och i närmiljön 2017-05-21. 

 

Kartan ovan visar var områdena A-E är belägna.  

Områdena A-E består idag av jordbruksmark som inte har brukats konventionellt på närmare 

20 år. Natur- och kulturmiljövärden finns i flera fall intill bebyggelseområdena, främst i form 

av åkerholmar och brynzoner kopplade till jordbrukslandskapet. Men här finns även Brogårds 

allé, dammar, skogsdungar samt ett flertal äldre naturvårdsträd som hyser naturvärde. Strax 

intill bebyggelseområdena finns ett flertal kulturhistoriska lämningar, dessa är främst 

lokaliserade till jordbrukslandskapet och framgår av kartbilaga 2. 

Här nedan ges en översiktlig beskrivning av de fem områdena. Beskrivningen gör ingalunda 

anspråk på att vara komplett vad gäller förekomst av djur- och växtarter inom de skilda 

områdena. För att få en komplett bild av naturvärdena behövs en naturvärdes-inventering 

göras enligt svensk standard SS199000:2014. Avslutningsvis görs en samlad 

bedömning/analys på vilket sätt en eventuell exploatering påverkar naturvärdena och 

riksintresset för kulturmiljövården.  

A
A 

C
A 

 

D
A 

 

E
A 

 

B
A 
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Område A 

 

 

Beskrivning: Området utgörs i sin helhet av åkermark som inte brukats de senaste cirka 20 

åren. Vegetationen på åkermarken består huvudsakligen av ogräsarter såsom kvickrot, 

hundäxing, rajgräs och åkertistel. Tall, gran och björk har fått ordentligt fotfäste på senare år 

och expanderar nu in på åkermarken. Törnskata
1
 hävdar revir ca 100 meter norr om området 

samt vid Klockartorp. Landskapselement i form av åkerholmar saknas. I sydväst intill 

Klockartorp (utanför bebyggelse-området) finns ett värdefullt bryn med slånbuskar. Norr om 

området finns flera åkerholmar och odlingsrösen som ingår i det generella biotopskyddet. Här 

finns också flera stora slånbuskar som är värdefulla för fågellivet och den gröna kilen. 

Bedömning: Vid en nybebyggelse bedöms inte den gröna kopplingen i landskapet påverkas 

eftersom den främst är knuten till de skogsbryn som finns väster och öster om området samt 

till de åkerholmar som finns norr om bebyggelseområdet. Eftersom nybebyggelsen planeras 

på åkermark som saknar naturvärden och att skogen öster därom sparas, blir bebyggelsen inte 

särskilt framträdande i landskapet. Skogsområdena intill nybebyggelsen samt natur- och 

kulturpromenaden väster om området, blir en tillgång för de boende. 

 

                                                           
1
 Rödlistad (LC), livskraftig. 
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Område B   (Obs! ingår ej  i ansökan) 

 

 

Beskrivning: Området utgörs i sin helhet av åkermark som inte brukats de senaste cirka 20 

åren. Idag finns i anslutning till området ett upplag som hör till golfbanan. Vegetationen på 

åkern består av kvickrot, hundäxing, rajgräs och åkertistel. Sånglärka
2
 finns inom området. 

Bro kyrka utgör ett dominant inslag i landskapet. Brogårds allé i öster är iögonfallande och 

ger området godskaraktär. I sydost slingar sig Brobäcken fram i landskapet med gröna 

trädridåer på ömse sidor. Norr om bebyggelseområdet finns Ginlögs väg. 

Bedömning: Vid en nybebyggelse bedöms inte den gröna kopplingen påverkas i någon 

nämnvärd grad eftersom den främst är knuten till allén och Brobäcken. Fornlämningar och 

landskapselement saknas i området. Riksintresset för kulturmiljövården bedöms inte påverkas 

påtagligt eftersom bebyggelsen ligger i riksintresseområdets norra utkant. Det är en fördel om 

bebyggelsen kan lokaliseras i områdets östra del, eftersom påverkan på riksintresset blir då 

mindre (avstånd måste dock hållas till Brobäcken). Allén bedöms inte påverkas av 

nybebyggelsen om ett respektfullt avstånd hålls. Närmsta grönområde är Härnevi hage (350-

400 m) där även Upplands-Broleden går igenom. Avståndet till Broängarnas naturreservat är 

ca 2 km. Närheten till Bro samhälle (Bro tågstation) är positivt för de boende. 

 

                                                           
2
 Rödlistad (CT), nära hotad. 
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Område C 

 

 

Beskrivning: Området utgörs av åkermark som inte brukats de senaste cirka 20 åren. Viss 

täktverksamhet (ris och jordupplag) finns i södra delen. Vegetationen består av ogräsarter som 

kvickrot, hundäxing, rajgräs och åkertistel. I ett fuktigt delar har vass etablerat sig. Sävsparv
3
 

och sånglärka
4
 hävdar revir i vassområdet. Söder om området finns en damm som är belägen 

inom golfområdet. Brobäcken passerar i sydväst. Allén i den västra delen hyser natur- och 

kulturmiljövärden och ger området karaktär. I öster är Härnevi hage belägen med 

skogsbackar, öppna gläntor, hällar, enbuskmarker som hyser stor biologisk mångfald. Hagen 

är också rik på kulturlämningar.  

Bedömning: Vid en nybebyggelse på åkermark påverkas inte den gröna kopplingen eftersom 

den främst är knuten till Härnevi hage, Brobäcken och allén. Fornlämningar och landskaps-

element saknas i området. Riksintresset för kulturmiljövården bedöms inte påverkas påtagligt 

om bebyggelsen hålls på avstånd från allén. Alléer omfattas av det generella biotopskyddet. 

Bebyggelseområdet ligger intill Härnevi hage vilken därmed kommer bli till stor tillgång för 

de boende. Avståndet till Broängarnas naturreservat är idag ca 2 km. Tillgängligheten till 

naturreservatet bör förbättras så att även de med olika funktionshinder kan besöka området. 

                                                           
3
 Rödlistad (VU), sårbar. 

4
 Rödlistad (NT), nära hotad. 
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Område D 

 

 

Beskrivning: Området utgörs i sin helhet av åkermark som inte brukats de senaste cirka 20 

åren. Viss täktverksamhet (risupplag) finns i söder. Vegetationen består av hundäxing, 

baldersbrå rajgräs, åkertistel, gåsört m.fl. I fuktiga delar har vass etablerat sig. I väster är 

Härnevi hage belägen (se beskrivning omr. C).  

Bedömning: Vid en nybebyggelse på åkermark påverkas inte den gröna kopplingen eftersom 

den främst är knuten till Härnevi hage och skogen vid Rysstorpet (söder om området). 

Fornlämningar och landskapselement saknas inom området. Närheten till Härnevi hage och 

Broängarnas naturreservat blir en stor tillgång för de boende. Tillfartsväg bör studeras med 

hänsyn till natur- och kulturmiljövärdena.  
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Område E 

 

Beskrivning: Området utgörs av åkermark som inte brukats de senaste cirka 20 åren. Viss 

täktverksamhet (risupplag) finns i norr. Vegetationen på åkermarken består av kvickrot, 

hundäxing, rajgräs, åkertistel, nässlor, hundloka m.fl. På ett par åkerholmar finns bergsyra, 

styvmorsviol, gul fetknopp och värdefulla slån- och hagtornsbuskar. Gulärla
5
 och 

ängspiplärka
6
 hävdar revir inom området. Törnskata

7
 finns strax utanför och hävdar revir på 

åkerholmar (slånbuskar). Vid Rysstorpet finns en skogsdunge som är förhållandevis artrik. 

Upplands-Broleden går intill området. Stigar leder till naturreservatet. 

Bedömning: Vid en nybebyggelse på åkermark påverkas den gröna kopplingen marginellt 

eftersom den främst är knuten till Broängarnas naturreservat, kulturlandskapet väster om 

bebyggelseområdet samt skogen vid Rysstorpet Ett par åkerholmar (Biotopskydd, MB 7 kap. 

11 §) ligger mycket nära planerad bebyggelse. En utmaning blir att anlägga tillfartsväg till 

området utan att påverka natur- och kulturmiljövärdena. Att gå igenom Härnevi hage kan 

komma att försvaga den gröna kopplingen. Möjligheten att besöka Broängarnas naturreservat 

kommer förbättras om stig/parkering anordnas i södra delen av bebyggelseområdet. Närheten 

till Rysstorpet och naturreservatet blir en stor tillgång för de boende. 

 

 

                                                           
5
 Rödlistad (LC), livskraftig. 

6
 Rödlistad (NT), nära hotad. 

7
 Rödlistad (LC, livskraftig. 
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Samlad bedömning 

Görvälnkilen som sträcker sig genom Upplands-Bro får sin karaktär av Mälarens stränder, 

Brobäcken, skogsdungar, kulturlandskapet med brynzoner och hagmarker. Här finns vida 

utblickar över vatten, historiska miljöer och artrika strandområden. Friluftsområden med 

motionsspår, leder och bad finns på flera platser i kilen. Kulturarv, biologisk mångfald och 

landskapets identitet är värden som kan komma att påverkas vid en nybebyggelse om den inte 

gestaltas på ett sådant sätt att hänsyn tas till grön infrastruktur. Kartbilaga 1 ger en schematisk 

bild som visar några gröna kopplingar (två stråk) i väst-östlig riktning. Bebyggelseområden A-

E bedöms inte bilda barriärer för djur och friluftsliv inom Görvälnkilen eftersom områdena 

tar huvudsakligen åkermark i anspråk som saknar värdefulla landskapselement såsom 

åkerholmar och odlingsrösen. Det är väsentligt att de grönområden som finns intill planerad 

nybebyggelse sparas. Småskalig betesdrift med får bör komma till stånd vid Härnevi hage 

(som tidigare har betats). Plantering av träd i bebyggelseområdena kan på sikt stärka 

Görvälnkilen. 

Områdets västra (A) och norra del (B och C) ingår i sin helhet i riksintresse för 

kulturmiljövården, enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Riksintresseområdet Bro är en centralbygd 

med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som domineras av Bro kyrka och 

intilliggande gravfält samt Bro Hof Slott. I närområdet finns även runstenen ”Assursstenen” 

som berättar om bygget av den bro som gett namn åt socknen (och kommunen). Riksintresset 

består av olika delar som tillsammans har betydelse för helheten. Påverkan i en del kan 

därmed få konsekvenser för förståelsen inte bara av den specifika platsen i sig utan för hela 

riksintresset. Samtidigt har renoveringen av Brogårds huvudbyggnad (idag Bro Hof Slott) och 

flera bostadshus, ekonomibyggnader, återskapande av ångbåtsbryggan och restaurering av 

allén söder om slottet samt återupptagen beteshävd av strandängar, stärkt riksintresset i valda 

delar. Därför måste den förändring som planerad nybebyggelsen innebär för landskapet 

bedömas utifrån flera perspektiv. Sedan området avsattes som riksintresse har några av de 

uttryck som låg till grund för värdena försvunnit eller förändrats medan några har stärkts. 

Områdena i väster (A) och centralt (B och C) berör riksintresseområdets norra delar. Med 

tanke på de förändringar som redan skett sedan riksintresset formulerades kommer den 

planerade utbyggnaden att innebära en ytterligare påverkan på helheten, men bedöms ändå 

blir marginell eftersom nybebyggelsen planeras i riksintressets norra del som anknyter till 

Bro samhälle samt att riksintresset har stärkts i valda delar. 

Bebyggelseområdet ingår i sin helhet i riksintresset för Mälaren med öar och 

strandområden enligt 4 kap 2 § Miljöbalken, med avseende på turism och friluftsliv. 

Riksintresset innebär bland annat att exploatering och andra ingrepp i miljön endast får 

komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur och 

kulturvärden. I bebyggelseområdena och i dess närhet skall det rörliga friluftslivets intressen 

särskilt beaktas. När tillgängligheten förbättras i bebyggelseområdena, främst C, D och E 

kommer turism och friluftsliv att bli lättare att utöva. 

Bebyggelseområdet ingår i sin helhet i riksintresset för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 

§ miljöbalken med avseende på friluftsliv. Riksintresset innebär bland annat att exploatering 

och andra ingrepp i miljön endast får komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte 

påtagligt skadar områdets friluftslivsvärden. I bebyggelseområdena och i dess närhet bedöms 

inte skada riksintresset för det rörliga friluftslivet. 
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Natura 2000- området Broviken består av två grunda vikar samt en mindre del av de 

omgivande Broängarna. Området i sydost (D och E) ligger skilt från Broviken och 

bevarandestatusen för Natura 2000-området och bedöms inte påverkas om 

dagvattenavrinningen utformas enligt gällande lagstiftning. 

Artskyddsförordningen. Inom bebyggelseområdena förekommer spel/sång av de rödlistade 

fåglarna gulärla, ängspiplärka, sävsparv och sånglärka. Dessa skyddas enligt 

artskyddsförordningens paragraf 4 i artskyddsförordningen. 

Tillgängligheten till området söder om Bro pendeltåg station har under de senaste åren 

förbättrats genom bildandet av Broängarnas naturreservat och Upplands-Broleden. 

Naturreservatsskyltar och biotopskyltar har satts upp och foldrar har tagits fram. Upplands-

Bro kommuns webbsida informerar om naturreservatet och Upplands-Broleden etc. Till-

gängligheten kommer ytterligare förbättras när den nya kultur- och naturpromenader blir 

färdigställd (i området Tegelhagen). Om bebyggelseprogrammet genomförs krävs 

genomtänkta insatser för att förbättra tillgängligheten för de boende. Det finns ett stort behov 

av att förbättra gång- och cykelkopplingarna från Bro tätort till Bro kyrka och Bro IP samt till 

Broängarnas naturreservat samt göra dessa tydliga och trafiksäkra.  

Här nedan ges några förslag på hur tillgängligheten kan förbättras i närheten av 

bebyggelseområdet: 

 Det är viktigt att friluftsanordningar och skyltning får en inbjudande utformning som 

är tydligt offentlig. Detta kan åstadkommas genom tydligare entréer, bättre anlagda 

motionsspår/vandringleder, nya gång och cykelstråk, skyltning och nya busshållplatser 

eller parkeringar i anslutning till dem. Skyltar av privat karaktär som hindrar det 

rörliga friluftslivet tas bort. 

 Vid Bro tågstation skall adekvat information finnas som leder besökare till 

Mälarområdet söder om Bro samhälle. 

 Från det sydöstra bebyggelseområdet (D och E) finns utmärkta möjligheter att enkelt 

ordna så att allmänheten kan ta sig vidare till Broängarnas naturreservat. 

 Ett urval av grönområden ska utformas så att de även kan besökas av de som har 

funktionshinder. 

 Flera av de skogsdungar som ligger i anslutning till bebyggelseområdena är utmärka 

att använda inom grundskolan eller att rastar hundar. Naturgym kan anläggas i 

skogsdungen öster om bebyggelseområde A och utmed Upplands-Broleden i Härnevi 

hage. 

 Upplands-Broleden kan kompletteras med rastbord, infoskyltar, etc  

 

 

 
Biomedia 

 

2017-05-24 
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Bilaga 1. Grön koppling 

 

I bebyggelseområdet finns gröna kopplingar som sträcker sig i väst-östlig riktning som utgörs 

av skogsdungar, brynzoner, åkerholmar, Brobäcken och Broviken. 
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1. Tolkning av naturvärdesklasserna enligt SIS-standarden 

Grönplanen, som antogs 2008, ska utgöra ett underlag för den fysiska planeringen i 

Upplands-Bro kommun. I den finns det listade rekommendationer inför framtida 

exploateringar som säger att: 

Samtliga områden som har avgränsats och bedömts ha naturvärden av riksintresse, 

länsintresse eller kommunalt intresse bör i möjligaste mån lämnas utanför 

exploateringsområden.  

Det vill säga klass 1 och 2 enligt SIS-standarden. Dessa områden ska undvikas helt och 

enligt principen om skadelindringshierarkin (Naturvårdsverket) som kommunen bör 

använda.  

Det är ett hierarkiskt synsätt där skador i första hand ska: 

1. Undvikas  

2. i andra hand, så långt det är praktiskt möjligt, minimeras och avhjälpas på plats och  

3. endast i sista hand kompenseras 

 

 

Klass 1 - Hösta naturvärde 

Värdeklassen omfattar naturmiljöer som antingen har skydd enligt miljöbalken eller där 

skydd av miljöerna krävs för att uppnå de nationella miljömålen. Naturmiljön i 

värdeklassen har så höga naturvärden att de kan anses ha nationellt intresse. Klassen ska 

dock inte blandas ihop med utpekade Riksintressen för naturvård, enligt miljöbalken.  

Klass 2 – Högt naturvärde 

I klassen återfinns miljöer som är så ovanliga eller hyser en så rik biologisk mångfald att 

de är viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden i länet och kan liksom 

klass 1 anses omfatta naturmiljöer som antingen har skydd enligt miljöbalken eller där 

skydd av miljöerna krävs för att uppnå de nationella miljömålen. I denna klass ingår bland 

annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är utpekade 

som värdefulla i äng- och betesmarksinventeringen. 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde 

I klassen återfinns miljöer som hyser en påtaglig biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett 

kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska 

mångfalden i den berörda kommunen.  

Klass 4 – Visst naturvärde 

I denna klass ingår bland annat områden med naturvärden utpekade av skogsstyrelsen.  

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att bevara 

för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, socken 

eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen. 

Områden med naturvärdesklass 1 och 2 bör bevaras.  

Endast i områden med naturvärdeklass 3 och 4 kan kompensationsåtgärder vara tänkbart. 
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2. Metodik 

Inventeringen har utförts enligt svensk standard SS 199000:2014 (SIS Swedish Standard 

Institute) med ambitionsnivån NVI på fältnivå medel med tillägget naturvärdesklass 4. Det 

innebär att inventeringen har varit så noggrann så att alla naturvärdesobjekt större än 0,1 ha 

har eftersökts och kartlagts i fält och att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 

(visst naturvärde) identifieras och avgränsas. Naturvärdesklass 4 används ofta i områden 

som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet, till exempel stadsnära miljöer, men där det 

trots allt finns mindre områden med vissa biotopkvaliteter eller arter av positiv betydelse 

för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen omfattar samtliga förekommande 

landmiljöer i området. Naturvärdet har bedömts i fyra naturvärdesklasser (1, 2, 3 och 4) 

samt lågt naturvärde: 

• Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde - störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

• Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde - stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, värdekärnor i naturreservat samt 

fullgoda Natura 2000-naturtyper. 

• Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde - påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald. Motsvarar ungefär Skogsstyrelsens objekt med naturvärde och ängs- och 

betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark. 

• Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde - viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
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3. Klockaren 

 

1.1 Allmän beskrivning 

Området utgör till största delen av åkermark som inte brukas aktivt längre. På åkern finns 

några åkerholmar med odlingsrösen på. I mitten av östra delen av planområdet övergår 

marken till en lövrik brynmiljö som tidigare har varit betesmark. Området besöktes i fält 

den 7 maj 2020. 
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1.2  Naturvärdesobjekt 

Objekt 152 - Naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde 

 

Beskrivning: Området utgörs av en relativt varierad miljö där det finns spår av 

hävdgynnad flora som vittnar om att området tidigare har betats. Området är omväxlande 

gräsmark, tallskog med hällar och buskrik mark, vilket gör att området är rikt på småfågel. 

Här finns även enbuskar och inslag av äldre tallar.  

Vidare noterades även ett odlingsröse i området vilket är skyddade i det generella 

biotopskyddet. Odlingsröset kan även utgöra en livsmiljö för ormar vilka alla är skyddade i 

artskyddsförordnigen, det måste undersökas vidare.  

Vid fältbesöket hade inte alla växter kommit gått i blom än vilket medför att många 

naturvårdsintressanta arter har missats. 

Naturvårdsarter: mistel, myskbock, tofsmes, granbarkgnagare, stjärtmes, mandelblom, 

gulmåra, bockrot, brudbröd. 

Motivering: Varierad miljö där det finns spår av hävdgynnad flora. Rik på småfågel. 

Förekomst av naturvårdsarter. 
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Objekt 286 - Naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde 

 

Beskrivning: Åkerholmar med stenröse, hällar och blottad jord.  

Åkerholmar och odlingsrösen är skyddade i det generella biotopskyddet. 

Vid fältbesöket hade inte alla växter gått i blom än vilket medför att många 

naturvårdsintressanta arter har missats. 

Motivering: Generellt biotopskydd. Naturvårdsarter, hällar och blottad jord.  

Naturvårdsarter: gulmåra, mandelblom 

Objekt 151 - Naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde 

 

Beskrivning: Uppvuxen öppen tallskog med inslag av äldre träd. Området gränsar mot en 

lövrikt bryn och åkermark.  

Naturvårdsarter: reliktbock, stjärtmes 

Motivering: Äldre tallar och förekomst av naturvårdsarter. 
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4. Härnevihage 

 

1.3 Allmän beskrivning 

Området utgör av en delvis sank gammal åkermark som inte brukas längre. Området 

nyttjas delvis som upplagsplats för golfbanana. Till väster om planområde går en allé med 

höga naturvärden som knyter ihop Bro tätort med golfbanan. Till öster ligger Bro IP och en 

igenväxande betesmark med höga naturvärden. Området besöktes i fält den 8 maj 2020. 
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1.4  Naturvärdesobjekt 

Objekt 679 - Naturvärdesklass 2 högt naturvärde 

 

Beskrivning: Området utgörs av en bitvis sank gräsmark som delvis utnyttjas som 

upplagsplats av golfbanan. Vid fältbesöket noterades tre spelande sånglärkor, jagande 

tornfalk, entita, och stenskvätta. Och 2019 när området besöktes noterades även spelande 

enkelbeckasin, ängspiplärka, sävsparv och hämpling. Området är en artrikt i miljö för 

fåglar och häckmiljö för flera rödlistade arter. 

Naturvårdsarter: sånglärka, entita, enkelbeckasin. 

Motivering: Området är en artrikt i miljö för fåglar och häckmiljö för flera rödlistade 

arter. Förekomst av naturvårdsarter 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lina Wallenius 

Planarkitekt 

Planavdelningen 

+46 8-581 696 13 

lina.wallenius@upplands-bro.se 

   KS 20/0607  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

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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Beslut om samråd - detaljplan för Kockbacka 
gärde 

Förslag till beslut 

Detaljplaneförslaget för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.) med 

miljökonsekvensbeskrivning sänds ut för samråd enligt reglerna för utökat 

förfarande (PBL 2010:900). 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 16 september 2020 om uppdrag för 

en detaljplan för en ny skola på Härnevi 8:10 och Kockbacka 2:1. Planområdet 

är placerat mellan Ginnlögs väg och Enköpingsvägen vid Finnstarondellen. 

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för området. Skolan är placerad i den 

norra delen av området, vid Finnstarondellen. Förslaget innehåller också en ny 

rondell i korsningen mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen, bostäder i väst 

och en dagvattenpark i öst. Över järnvägen föreslås en bro för gång- och 

cykeltrafik. 

Planen bedöms riskera betydande miljöpåverkan eftersom jordbruksmark 

bebyggs. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Att bebygga 

platsen har stöd i översiktsplanen, men ändamålet stämmer inte överens. 

Planförslaget har stöd i förslag till fördjupad översiktsplan för Bro. Alternativa 

platser för placering har utretts.  

Förslaget till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning föreslås sändas ut på 

samråd enligt utökat förfarande. 

Beslutsunderlag 

 Beslut om planuppdrag KS § 46, 16 september 2020 

 Plankarta, 2021-03-02 

 Planbeskrivning, 2021-03-02 

 Gestaltningsprogram, 2021-03-02 

 Miljökonsekvensutredning 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 20/0607 

 

 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 16 september 2020 om uppdrag för 

en detaljplan för en ny skola på Härnevi 8:10 och Kockbacka 2:1. Planområdet 

är placerat mellan Ginnlögs väg och Enköpingsvägen vid Finnstarondellen. 

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för området. Skolan är placerad i den 

norra delen av området, vid Finnstarondellen. Förslaget innehåller också en ny 

rondell i korsningen mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen, ett mindre 

område med bostäder i väst och en dagvattenpark i öst. Över järnvägen föreslås 

en bro för gång- och cykeltrafik. 

Skolan föreslås uppföras i två till tre våningar. Byggnaden bryts upp i flera 

volymer genom förskjutna byggnadskroppar med sadeltak för att få en 

småskalig utformning. Bostäderna föreslås uppföras i form av radhus i två 

våningar med sadeltak. Dagvattenparken kommer att rena vatten från östra Bro 

i dammar och meandrande diken. I anslutning till detta föreslås även gångvägar 

för att tillgängliggöra området för rekreation. Rekreationsområdet ska vara en 

kvalitet för skoleleverna, de som bor i bostäderna, och alla invånare i Bro. 

För att uppnå riktvärden för buller behöver bullervallar uppföras utmed 

järnvägen, Enköpingsvägen och en del av Ginnlögs väg. Skolbyggnaden 

fungerar också som ett bullerskydd för skolgården. Vallarna utformas med 

varierande utbredning för att vara en del av landskapet. 

Planen bedöms riskera betydande miljöpåverkan eftersom jordbruksmark 

bebyggs. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Att bebygga 

platsen har stöd i översiktsplanen, men ändamålet stämmer inte överens. 

Översiktsplanen föreslår verksamheter. Planförslaget har stöd i förslag till 

fördjupad översiktsplan för Bro. Alternativa platser för placering har utretts. 

Placeringen inom planområdet har bedömts som den lämpligaste. Även om 

jordbruksmarken inom planområdet inte tas i anspråk för bebyggelse behöver 

en del av jordbruksmarken behöva tas i anspråk för dagvattenrening, vilket inte 

kan göras på någon annan plats. 

Förslaget till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning föreslås sändas ut på 

samråd enligt utökat förfarande. Planhandlingarna kommer att uppdateras 

innan samrådet för att kompletteras med information från pågående 

utredningar.  

 

Barnperspektiv 

Detaljplanen har stor påverkan på barns livsmiljö eftersom en skola planeras. 

Många barn kommer att vistas på platsen när skolan har byggts. Målet är att 

skolan ska kunna erbjuda en trygg miljö med stor skolgård ytor som uppfyller 

riktlinjer om utemiljöer för skolor. Storleken på gården ger en god möjlighet att 

utforma en god skolmiljö som uppmuntrar till rörelse. Genom bullerskydd kan 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
   KS 20/0607 

 

 

ljudnivån på skolgården uppfylla riktlinjerna och erbjuda en gård där barn kan 

vistas utan att störas av bilar eller tåg. För att nå skolan till cykel eller till fots 

kommer barn vara tvungna att korsa en bilväg. Placeringen av skola och 

angöring innebär dock att ingen behöver korsa mer än en väg. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer behövas för att göra 

övergångsställena så säkra som möjligt. Gång- och cykelbron över järnvägen 

gör att Bro IP kan nås direkt och att det inte förekommer gående på bilbron. 

Parkområdet erbjuder både barn och vuxna en möjlighet till varierande 

rekreation och rörelse. Dagvattendammar och diken utformas med flacka 

slänter med tanke på barnsäkerhet.  

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

 

Henric Carlson  

Planchef Linda Edgren 

 Tf. Samhällsbyggnadschef 

 

 

Bilagor 

1. Plankarta, 2021-03-02 

2. Planbeskrivning, 2021-03-02 

3. Gestaltningsprogram, 2021-03-02 

Beslut sänds till 

 Planavdelningen 
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Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl)  

PLANBESTAMMELSER 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. 

ndast angiven användning och utformning är tillåten. 

är beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. 

RÄNSBETECKNINGAR 
• - • Planomrädesgräns

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

+ - Administrativ gräns

- - + - Egenskapsgräns och administrativ gräns

NVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

1/männa platser med kommunalt huvudmannaskap 

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA1 

GATA, 

CYKELGÅNG 

(CYKEL)(GANG) 

Huvudgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

Lokalgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

Cykelväg, Gångväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

Cykelväg, Gångväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

vartersmark 
Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 

Skola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 

Järnväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS 

Skydd 
ullervall 6.0 Bullerskydd med en höjd av angivet värde i meter över anslutande marknivå, PBL 4 kap. 12 § 1 st 2 p . 

ullervall 4.0 Bullerskydd med en höjd av angivet värde i meter över anslutande marknivå, PBL 4 kap. 12 § 1 st 2 p. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Omfattning 

n1 

n2 

+0,0

Största byggnadsarea är angivet värde i% av fastighetsarean inom egenskapsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Högsta nockhöjd är angivet värde, meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Största byggnadsarea är angivet värde i m', PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 
Minsta byggnadsarea är angivet värde i m2

, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p 

Takvinkeln får vara mellan angivet värde och angivet värde i grader, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Endast komplementbyggnad tär placeras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Marken får inte användas för parkering, PBL 4 kap. 13 § 1 st 3 p. 

Parkering ska anordnas, PBL 4 kap. 13 § 1 st 1 p. 

Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter, PBL 4 kap. 10 § 

Utförande 

b2 Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p . 

b3 Endast 30,0 % av markytan får hårdgöras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Störningsskydd 
Byggnad ska uppföras sammanhängande mot Ginnlögs väg, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p. 

DMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 
enomförandetiden är 10 är ., PBL 4 kap. 21 
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Handlingar 

Planhandlingar 

Plankarta med bestämmelser i skala 1:1500, daterad den 2021-03-02 

Denna planbeskrivning. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Illustrationsplan, 2021-03-02  

Gestaltningsprogram, 2021-03-02 

Fastighetsförteckning 

 

Övriga handlingar 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-02 

Utredning om exploatering på jordbruksmark AFRY, 2021-02-26 

Buller och vibrationsutredning, Brekke & Strand Akustik, 2020-12-15, reviderad 2021-02-26 

Dagvattenutredning, WRS, 2021-01-29 

Dagvattenutredning del 2, WRS, 2021-03-04 

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2020-12-18 

PM Geoteknik Kockbacka gärde (Norra), Treeline, 2020-12-17, rev 2021-02-12 

Markteknisk undersökningsrapport Kockbacka gärde (Norra), Treeline, 2020-12-17, rev 2021-02-12 

PM Geoteknik Kockbacka gärde (Södra), Treeline, 2021-02-12 

Markteknisk undersökningsrapport Kockbacka gärde (Södra), Treeline, 2021-02-12 

Framtida trafiksituation Kockbacka gärde, Trivector 2021-02-25 

Trafikutredning, Trivector  

 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 om uppdrag för att ta fram en detaljplan för en 

ny skola på Kockbacka gärde, det obebyggda området söder om Enköpingsvägen intill 

Finnstarondellen. Uppdraget var att planera för en skola på 500 elever med en möjlig expansion. Det 

finns dock inget beslut om vilket upptagningsområde en ny skola ska ha eller vilka årskurser som ska 

gå i skolan. Uppgifter i utredningar bygger på antaganden om hur elevantalet skulle kunna vara 

fördelat.  

Planens syfte 

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro. Syftet med planen är också att barn i 

skolan ska kunna ta sig till skolan på ett tryggt och säkert sätt. Möjligheten att gå eller cykla till skolan 

ska prioriteras. Planen säkerställer en dagvattenhantering för skolan och rening av dagvatten från östra 

Bro och ger samtidigt möjlighet till rekreation. Planen syftar också till att göra plats för bostäder och 

rekreations för att förstärka tryggheten då de förväntas medföra större närvaro av boende och 

medborgare över dygnet. Bostäder i området förstärker småskaligheten. En förutsättning för planen är 

att anlägga en Gång och cykelbro längst med Ginnlögs väg, över spårområdet, vilken skapar en säker 

övergång till och från Bro-IP. 

 

Huvuddrag 

Planförslaget innehåller en skola. Skolan kommer troligtvis att byggas i etapper. Skolan föreslås 

rymma 500 elever med möjlighet att bygga ut för att rymma totalt cirka 1000 elever i årskurs f-9. 

Skolan ska ha plats för en skolgård som uppfyller riktlinjer kring barns utemiljö. Inom skolområdet 

ryms idrottssal för skolidrott. 

För att säkerställa säkra gång- och cykelvägar från resten av samhället innehåller planen flera 

kopplingar för gång- och cykel. Utmed Ginnlögs väg föreslås en bro för gång- och cykelväg som ger 
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en genare väg till Bro IP och nya bostadsområden på andra sidan järnvägen. Området kopplas ihop 

med övriga gång- och cykelnät i Bro.  

Området innehåller en dagvattenlösning som både renar planområdets dagvatten och dagvatten som 

kommer till området via dagvattenledningar norrifrån. Även det renade vattnet från 

Kockbackadammen föreslås ledas till våtmarken. Området kring damm, diken och våtmark föreslås 

utformas tillsammans med promenadstråk. Därigenom kan det fylla flera funktioner som gynnar både 

människors hälsa, biologisk mångfald och Mälaren.  

 

Planprocessen 

Handläggning 

Detaljplanearbetet inleddes den 16 september 2020 och handläggs enligt Plan- och bygglagen i lydelse 

efter den 1 januari 2015. 

Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande eftersom förslaget inte stämmer överens 

med översiktsplanen (ÖP 2010) gällande vilken typ av bebyggelse som ska etableras på platsen samt 

att planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. 

 

 

 
 

 

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 

förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där synpunkter 

som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 

behov innan ett granskningsförslag upprättas. 

 

 

Preliminär tidplan 

Samrådsbeslut (SBU)   mars 2021 

Samrådstid     april 2021 

Beslut om granskning (SBU)  kvartal 3 2021 

Granskningstid    kvartal 3 2021 

Antagande (KF)    kvartal 4 2021 

 

Planuppdrag 

Samhällsbyggnadsutskottet gav den 16 september 2020 § 46, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta 

fram förslag till ny detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.). 

 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 

Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 

användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Planen bedöms vara 

förenlig med riksintresse för järnväg, Mälarbanan.  

 

Hushållning med mark- och vattenområden 

Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest 

lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
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Jordbruksmark 
Större delen av planområdet består av brukad åkermark. Enligt Länsstyrelsens 

åkermarksgraderingsskala är denna åker klassad som en klass 5 i skalan 1-5 där klass 5 är den bästa 

klassificeringen som kan uppnås. Marken har stort värde för odling då förutsättningarna för kvaliteten 

på odlingarna är hög. 3 kapitlet 4 § Miljöbalken reglerar möjligheten att ta åkermark i anspråk. För att 

kunna planlägga brukningsvärd åkermark för bebyggelse krävs att bebyggelsen behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen. Det krävs också att dessa intressen inte kan tillgodoses genom 

att någon annan plats tas i anspråk.   

 

Det som planeras i området är en skola, vilket är ett väsentligt samhällsintresse. Området är utpekat för 

bebyggelse både i RUFS 2050, ÖP 2010 samt förslag till FÖP för Bro. Flera alternativa placeringar för 

skola har studerats i utredningen om exploatering jordbruksmark (AFRY 2021-02-04). Flera av 

alternativen saknade yta för att ordna skolgård som uppfyller Boverkets riktvärden. Lokaliseringen av 

skolan i anslutning till Bro IP ger möjligheter till synergier som bedöms kunna stärka samhällsnyttan 

av skolverksamheten på platsen. Fördelarna med en skola i planområdet jämfört med andra alternativ 

är rådighet över marken, möjlighet till förtätning och sammanlänkning inom tätorten, de ekonomiska 

aspekterna och möjlighet att skapa ekosystemtjänster och social hållbarhet i koppling till skola och 

dagvatten. Planområdet utgör en naturlig utvidgning av befintlig tätortsmiljö och bebyggelse. Att 

tillskapa möjligheter för tätortsutveckling genom att kunna bygga bland annat en ny skola samt 

möjliggöra hållbar dagvattenhantering för tätorten bedöms vara ett prioriterat samhällsintresse som 

bäst kan tillgodoses inom Kockbacka gärde. Planområdet utgör en naturlig utvidgning av befintlig 

tätortsmiljö och bebyggelse. Att tillskapa möjligheter för tätortsutveckling genom att kunna bygga 

bland annat en ny skola samt möjliggöra hållbar dagvattenhantering för tätorten bedöms vara ett 

prioriterat samhällsintresse som bäst kan tillgodoses inom Kockbacka gärde. 

Även om jordbruksmarken inom planområdet inte tas i anspråk för bebyggelse, och skolan exempelvis 

byggs någon annanstans, kommer en del av jordbruksmarken behöva tas i anspråk för 

dagvattenrening. Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms i sig 

utgöra ett samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut dagvattenhanteringen och platsen 

anses vara lämplig för detta ändamål. Idag sker ingen rening av dagvatten från gamla Bro och 

Kockbacka Gärde. Till planområdet rinner idag vatten från både Gamla Bro, Ekboda och Finnsta. 

Någon annan yta där rening och fördröjning kan göras för detta vatten finns inte. Förbättrad 

dagvattenhantering krävs för att MKN ska kunna uppfyllas för Mälaren-Görväln. 

Påverkan på riksintressen 

Planen berör riksintresse för järnväg, Mälarbanan. Planförslaget har tagit hänsyn, till en framtida 

utbyggnad av fyrspår både med tanke på riskavstånd, buller och markreservat. Bullervallar som 

uppförs är placerade så att de inte behöver flyttas för fyrspårsutbyggnad. En gång- och cykelbro 

föreslås byggas över järnvägen, vilket förbättrar trafiksäkerheten vid överfarten vid den befintliga 

bron. Planen bedöms därmed vara förenlig med riksintresse för järnväg, Mälarbanan. 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 

och ekologiskt känsliga områden.  

 

Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 

planområdet. Trafiken som passerar området är måttlig och den trafik som planområdet kommer att 

generera bedöms inte påverka området på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormer kommer att 

överskridas. I dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer 

för utomhusluft överskrids. Problemen uppstår ofta i områden med hög trafikbelastning där parametrar 

som markbeläggning, tillåten körning med dubbdäck och gaturum där luften inte cirkulerar spelar in.  

Aktuellt planområde är öppet och med ett måttligt trafikflöde. 
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Vatten 
Planområdet ligger inom avrinningsområdet till recipienten Mälaren-Görväln. Mälaren-Görväln har 

enligt VISS god ekologisk status men uppnår ej god kemisk status. Recipienten är belastad med för 

höga halter av nickel, antracen, kadmium, bly, PFOS och tributyltenn, utöver de överallt 

överskridanande ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE).  

Miljökvalitetsnormen för Mälaren-Görväln är god ekologisk och god kemisk ytvattenstatus. Enligt 

senaste beslut ska Mälaren-Görväln till år 2027 uppnå god ekologisk och kemisk status. 

Exploateringen kommer att medföra att transporten av närsalter, metaller och andra ämnen kommer att 

förändras. Mängderna av kväve, fosfor, bly och suspenderat material minskar jämfört med nuläget 

men parametrar som t.ex. kadmium och nickel ökar utan införda dagvattenåtgärder. Det innebär att 

dagvattnet behöver renas innan det leds ut från planområdet. Rening föreslås ske genom lokalt 

omhändertagande (LOD). Beräkningar visar att åtgärder genom LOD gör att planen inte medför 

försämring av näringsämnen eller metaller och därmed inte förhindrar möjligheten att nå 

miljökvalitetsnormen i Mälaren-Görväln. 

I planområdet föreslås även dagvattenrening av vatten från redan bebyggda områden i östra Bro. Detta 

vatten leds idag orenat via området vidare till Mälaren. Genom dagvattendammar kan detta vatten 

renas och fördröjas, vilket i sig ger en förbättring för recipienten. 

Buller 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 

”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 

följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Förordningen om omgivningsbuller ställer krav på att Trafikverket och kommuner med mer än 100 

000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Även i mindre och 

medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan vara att begränsa buller. 

 

Trafikbuller genereras från Enköpingsvägen och Ginnlögs väg samt Mälarbanan. Enköpingsvägen har 

i nuläget 2 100 000 fordon/år och Ginnlögs väg har 840 000 fordon/år och omfattas därför inte av 

miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. Mälarbanan prognostiseras ha 24 000 tåg/år och 

omfattas därför inte heller av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller.  

 

Bullervallar föreslås uppföras i planområdet. Efter utförande av dessa kommer riktvärden för skolgård 

och riktvärden i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader att uppfyllas. Trafikbullernivåerna 

(läs mer under rubriken Buller) från de tre bullerkällorna ger bullernivåer under 50 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå och under 70 dB(A) maximal ljudnivå. 

 

Ekologiskt känsliga områden 
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller 

med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. 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.  

Cirka 1,5 kilometer söder om programområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) 

enligt MB 3 kap, Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna samt omgivande 

strandängar. Planområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen har utformats så att 

dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Dagvatten från området kommer att 

fördröjas så att flödet till Broviken inte ökar med anledning av planen. 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning att genomförandet av detaljplanen för 

Kockbacka gärde riskerar att medföra betydande miljöpåverkan avseende hushållning med 

naturresurser, eftersom jordbruksmark bebyggs. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför 

upprättats. 
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Undersökningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt 

kunskapsunderlag. Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Stockholm, i januari 2021, som delar 

kommunens bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Kommunstyrelsen beslutade (genom 

delegationsbeslut) den 2 mars 2020 att planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. Nedan 

följer en sammanfattning av behovsbedömningen: 

 

Planförslaget för Kockbacka gärde bedöms medföra negativ miljöpåverkan inom framförallt genom 

risker för människors hälsa och säkerhet samt materiella värden, men även inom naturvärden och 

kulturvärden. Riskfrågorna bedöms kunna lösas inom planområdet genom avstånd till järnvägen och 

Enköpingsvägen. De bedöms därmed inte medföra betydande miljöpåverkan. Planens påverkan på 

Mälaren bedöms som positiva eftersom orenat vatten från befintlig bebyggelse i Bro kan renas i 

området. Planens påverkan på materiella värden är negativa, eftersom jordbruksmark bebyggs. Det 

finns risk att planen medför betydande miljöpåverkan på materiella värden i form av jordbruksmark. 

Planen bedöms därför sammantaget medföra risk för betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning ska därför tas fram gällande frågan att bebygga jordbruksmark.  

 

Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning att genomförandet av detaljplanen för 

Kockbacka gärde kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning 

gälande frågan om jordbruksmark ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas 

fram för detaljplanen. Ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen avseende avgränsning av MKB:n 

genomfördes 15 februari 2021. Fokus i MKB:n föreslås vara att beskriva betydande miljöpåverkan 

avseende jordbruksmark inom ramen för miljöaspekten hushållning av naturresurser. 

 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är ca 14 hektar ha stort och ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och 

Ginnlögs väg. Planområdet avgränsas av Enköpingsvägen i norr, Ginnlögs väg i väster, järnvägen i 

syd och av brandstationen och åkermark i öst. En del av planområdet fortsätter över järnvägen längs 

med befintlig bro över järnvägen. 
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Flygfoto med planområdet markerat. 

 

Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheterna Härnevi 8:10 och 32:1, Kockbacka 2:1, S:3 och S:6, och Bro 

Prästgård 4:1. 

Kommunen har skrivit ett köpeavtal med fastighetsägaren för 8:10, ärendet är ännu inte hanterat av 

Lantmäteriet. Kockbacka 2:1 och Bro Prästgård 4:1 ägs av kommunen. Härnevi 32:1, ägs av 

Trafikverket. Kockbacka S:3 och S:6 är samfälligheter med flera delägare. 

 

 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Riksintresse för järnväg, Mälarbanan, passerar cirka 8 meter sydväst om planområdet.  

Strandskydd 

Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Vattenskyddsområde 

Området omfattas av den sekundära zonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Avrinningen sker 

mot den primära zonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det speciella 

föreskrifter vad gäller bland annat hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem. 

Regionala planer och program 

RUFS 
Området ligger inom radien för primärt bebyggelseläge enligt RUFS 2050. Dock har ett litet hack i 

radien gjorts till förmån för terminalområdet Nygård. Se illustrationskarta nedan.  

 
Utdrag ur RUFS 2050, planområdet ligger vid pilens spets. 

 

Regional gång- och cykelplan 
En ny regional cykelplan är ute på remiss. Gång- och cykelvägen utmed Enköpingsvägen pekas ut som 

en del av det regionala cykelvägnätet. 
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Kommunala planer och program 

Översiktsplan 
I översiktsplanen, ÖP2010, är området är utpekat som utvecklingsområde för verksamheter. Förslaget 

att planlägga en skola på platsen stämmer inte överens med översiktsplanens inriktning mot 

verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas.  

 

   
Utdrag ur karta över utvecklingsområden i Bro ur Översiktsplanen, ÖP2010. Planområdet är nummer 8 på kartan. 

Verksamhetsområde föreslås. 

 

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort var ute på samråd under 2020. I samrådsförslaget 

är området utpekat som område för ”bebyggelse av olika slag” samt ”utveckling av Bro IP”. Mellan 

området och Bro IP föreslås även ”Strategisk koppling gång- och cykel, ny väg eller öppnad 

genomfart”. Förslaget att anlägga skola på platsen har stöd i samrådsförslaget till FÖP.  

 

  
Utdrag ur karta över utvecklingsområden i Bro ur förslag till Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro. Planområdet är 

nummer inringat i svart på kartan. Bebyggelse av olika slag, utveckling Bro IP och strategiska blågröna stråk föreslås. 

 

Planförslaget avviker från översiktsplanen eftersom den föreslår verksamheter istället för skola, 

bostäder dagvattenhantering och rekreation. En utbyggnad av planförslaget ger tydligare fortsättning 

av befintligt bebyggelse vilket också förslaget till fördjupad översiktsplan för Bro ger stöd för. 
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Trafik- och tillgänglighetsprogram 
Trafik och tillgänglighetsprogrammet 2021 beslutades av tekniska nämnden den 15 februari 2021. I 

projektlistan för programmet finns gång- och cykelväg utmed Ginnlögs väg med. Det finns behov av 

en gång- och cykelbana längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen och idrottsplatsen i Bro. 

Samhällsbyggnadskontoret förslår att en trafiksäker gång- och cykelbana projekteras under 2021.  

 

Detaljplaner och förordnanden 
Större delen av planområdet är planlöst. De yttre delarna av planområdet vid Ginnlögs väg och 

Enköpingsvägen är planlagda. 

För planområdet finns gällande detaljplan:  

• 9502 Detaljplan 2 för järnvägssträckan Kungsängen – Bålsta delen Bro, Upplands-Bro 

kommun, Stockholm län, Laga kraft 13 februari 1997. I detaljplanen är planområdet utpekat 

som huvudgata, lokalgata och järnvägstrafik. Planens genomförandetid gick ut 13 februari 

2002. 

 

När den nya detaljplanen fått laga kraft upphör de delar av den äldre detaljplanen som ingår i 

planområdet att gälla. 

 

Förutsättningar och planförslag  

Natur 

Mark och vegetation 

Nuläge 

Idag är marken obebyggd. Större delen av planområdet består av brukad åkermark. Läs mer om 

åkermarken under Hushållning med mark- och vattenområden. Det förekommer få naturvärden i 

området då det är brukad jordbruksmark.  

Genom området löper två raka diken som omfattas av generellt biotopskydd. I området runt diket kan 

det finnas vissa naturvärden, till exempel grodor. Dikena ska inventeras för groddjur under våren 

2021. I västra delen av planområdet vid brofästet finns det en del buskar.  

Förslag 

Ett naturområde med att system av dammar för dagvatten föreslås i planområdets östra del. Ett 

meandrande, slingrande, dike föreslås ersätta det befintliga diket vilket leder vattnet genom 

planområdet, från sedimentationsdamm i nordväst förbi bostadsområdet, ned till dammarna i öster. 

Området föreslås planeras med träd och buskar av lättskött karaktär, som varierande lägre växtlighet 

så som oklippt gräs, ängsmark och blommor. Delar av skolgården får inte hårdgöras, vissa delar skall 

fungera som infiltrationsytor för dagvatten, vilket medför att den även kan innehålla en hel del 

grönska. Träd med skuggverkan behöver också planteras på skolgården för att ge skugga under varma 

dagar. Vallarna som omger området föreslås planteras med lägre buskar och annan lägre växtlighet 

och med träd där vallarna ej skall beträdas. Det meandrande diket genom bostadsområdet föreslås 

även innehålla ett mindre naturområde 

Landskaps- och stadsbild 

Nuläge 

Platsen är ett öppet fält i direkt anslutning till bostadsbebyggelsen i Bro tätort. Platsen omfattas inte av 

skydd för kulturmiljö. Dock är det öppna fältet en del av jordbrukslandskapet och en påminnelse om 

det jordbrukslandskap som omgivit Bro i flera hundra år. 

Förslag 

Landskapsbilden kommer att förändras frön ett platt och öppet odlingslandskap till ett delvis bebyggt 

område med böljande vallar och öppna platser i form av vattenrum. Vallarna som skyddar området 

mot buller, skapar en tyst skolgård, omger stora delar av planområdet vilket påverkar landskapsbilden 

i omgivningarna kring kockbacka gärde. Strategiskt placerade öppningar, lägre delar, i vallarna 

föreslås i den nordöstra delen för att möjliggöra siktlinjer in och ut från planområdet samt visuellt 

koppla ihop planområdet med Enköpingsvägen. Då vallarna är ett viktigt element i landskapsbilden 
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kommer de utformas med varierande utbredning, höjd och lutning för att åstadkomma ett böljande 

landskap 

 

Rekreation och friluftsliv 

Nuläge 

Området är inte tillgängligt för rekreation eftersom det är brukad åkermark.  

Förslag 

Genom naturområdet i öster kommer området erbjuda rekreation i form av gångstigar genom ett 

system av dagvattendammar. Strategiskt planerade utsiktspunkter som förhöjd utsiktspunkt och öppna 

och slutna landskapsrum skapar en nära upplevelse av natur och vatten samtidigt som man passerar 

dem på håll. Flacka slänter med tät växtlighet skapar trygga vattenrum att promenera och kring och 

igenom.  Vattenrum varvas med funktioner som naturlekplats och träddungar. Då naturområdet 

kommer vara väl upplyst kvällstid och vintertid förväntas den besökas över dygnet och årets olika 

årstider. 

 

Fornlämningar 
Det finns inga registrerade fornminnen i Riksantikvarieämbetets register. 

 

Geotekniska förhållanden 

Geologi 

Geotekniska undersökningar har gjorts för hela planområdet. Åkermarken öster om järnvägen består i 

princip av samma jordlagerföljd. Överst finns ett tunt lager av mulljord och sedan ca 1 till 1,5 m 

torrskorpelera ovanpå lera. Under leran förekommer friktionsjord på berg. Det som varierar är lerans 

mäktighet och djup till berg. Längst i öster ca 20 m från Enköpingsvägen är lermäktigheten mellan 2-5 

meter och sedan ökar lermäktigheten i västlig riktning. Som mest har ca 12-15 meter lerdjup påträffats 

och djupaste bergnivån ca 18 meter under markytan. Närmast järnvägen börjar bergnivån stiga igen 

och lermäktigheten minska. Vid bron, på östra sidan om järnvägen, förekommer ca 5-15 meter lera 

och bergnivåerna ligger på ca 10-18 meter under markytan. På västra sidan ligger bergytan på en 

högre nivå, ca 2-5 meter under. Lermäktigheten är ca 2-3 meter. Längre väster förekommer berg i 

dagen. Det enda område som har identifierats där bergschakt kan bli aktuellt är på västra sidan av 

järnvägen på södra sidan av Ginnlögs väg där en ny gång- och cykelväg planeras. 

 

Stabilitet 

Leran är överlag normalkonsoliderad från 4 meter djup ner till 10 meter. Beräkningar visar att schakt 

ner till 1,5 meter under markytan kan genomföras utan att det föreligger risk för stabilitetsbrott, då är 

schaktbotten fortfarande i den fastare leran. På några provpunkter är leran sättningskänslig. Vissa 

lokala avvikelser med mycket låga skjuvhållfastheter har påträffats, dessa områden bör utredas 

närmare med ostörd provtagning. Leran i dessa områden kan t.ex. vara störd från tidigare arbeten eller 

väldigt sensitiv och flytbenägen. I den östra delen av planområdet visar beräkningar att schakt ner till 

1,5 meter under markytan kan genomföras utan att det föreligger risk för stabilitetsbrott, men inte med 

2,0 meter djup schakt. 

Den geotekniska utredningen har analyserat vad ett förändrat klimat kan medföra. Med ett förändrat 

klimat avses längre perioder utan nederbörd som medför låga grundvattennivåer, kraftigare och 

intensivare regn samt generellt extremare väder. Ett förändrat klimat kommer inte att påverka 

stabiliteten. De geotekniska förutsättningarna påverkas av förändrade grundvattennivåer. Kraftigare 

och intensivare regn tas hand om vid projekteringen av hårdgjorda ytor och dagvattensystemet. Sänkta 

grundvattenytor kan medföra sättningar på lång sikt. Området har stora lermäktigheter vilket innebär 

att det kommer att ta mycket lång tid innan ett förändrat grundvattentryck i friktionsjorden under leran 

medför sättningar. Det bedöms att risken är mycket liten att detta ska kunna ske. 

 

Grundvatten 

Sex grundvattenrör har installerats planområdet. Grundvattennivån verkar ha en gradient 
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från +8,8 i väster till +6,2 i öster. I norra delen av planområdet ligger grundvattennivån ca 0,4 – 0,8 

meter under markytan. På västra sidan av järnvägen ligger grundvattennivån ca 1,6 - 1,8 meter under 

markytan. Längre österut i området ligger grundvattennivån ca 0,7-1 meter under markytan. 

Grundvattentrycket i friktionsjorden under leran visar på fallande grundvattennivåer i sydostlig och 

sydlig riktning och marken sluttar också svagt i den riktningen. Det bör vara lämpligt att framtida 

dagvattenhantering leds i den riktningen. 

 

Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 

Nuläge 

Planområdet är inte bebyggt. På norra sidan om planområdet ligger låg villabebyggelse i en våning 

som ansluter till gamla Bro. Norrut, på andra sidan Finnstarondellen ligger Södra Finnsta med 

flerbostadshus i tre våningar. Nordost om planområdet ligger Rosenängarna som är ett villaområde 

med hus i två våningar som byggts ut under 2000-talet. På östra sidan ligger Räddningstjänsten med 

byggnader i en och två våningar. Sydöst om planområdet ligger en tågdepå. Sydväst ligger Bro IP med 

fotbollsplaner och en hall för inomhusfotboll. 

 

Övergripande disposition 
I norra delen av planområdet föreslås en ny skola med idrottssal och skolgård. Trafiken ansluts via 

Ginnlögs väg via en ny cirkulationsplats vid korsningen mot Stationsvägen. Utmed Ginnlögs väg 

anläggs en gång och cykelbana på den södra sidan, följt av en bro över järnvägen för gång- och 

cykeltrafik. I nordvästra delen föreslås cirka 30 bostäder. Det befintliga diket föreslås ledas om genom 

bostadsområdet i ett mindre naturområde. I östra delen av planområdet föreslås ett naturområde med 

dagvattendammar och gångstråk.  

 

Ny bebyggelse, skola 
I nordöstra delen av området föreslås en ny skola uppföras. Skolan föreslås rymma 500 elever med 

möjlighet att bygga ut för att rymma totalt 1000 elever. Mot Ginnlögs väg föreslås skolan vara 

maximalt 16,5 meter nockhöjd, vilket motsvarar två våningar. I södra delen får skolan bli 20 meter 

nockhöjd, vilket motsvarar tre våningar. Tak ska ha en takvinkel mellan 22 och 45 grader. I skolans 

byggnader inryms en idrottssal för skolidrott. Skolan har möjlighet att hyra ut salen på kvällstid. 

Skolbyggnaden skyddar skolgården från vägbuller från Ginnlögs väg. Skolbyggnaden måste därför 

byggas sammanhängande, utan öppningar för att riktvärden för buller ska uppnås på skolgården.  

Skolgården Boverkets riktlinjer om 30 kvadratmeter skolgård/barn i grundskola uppfylls då gården 

omfattar 30 000 kvadratmeter. 

Ny bebyggelse, bostäder 
I nordvästra delen av området föreslås bostäder uppföras i 8 meter vilket motsvarar två våningar. Tak 

ska ha en takvinkel mellan 22 och 40 grader. Endast radhus får uppföras. Parkering för bostäderna ska 

ske på kvartersmark. 

Offentlig service och kommersiell service 

Nuläge 

Området ligger 1 km från Bro centrum, som rymmer både offentlig och kommersiell service.  

Förslag 

En ny skola lokaliseras på platsen. Ingen annan service föreslås i området. 

 

Gestaltning 
Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram som redogör för tankar kring gestaltning och inriktning 

för bebyggelse och utformning av allmänna platser i planområdet.  

 

Några punkter som är gemensamma för bebyggelsen i gestaltningsprogrammet är  

• Låt hela området samspela i materialval och formspråk för att området ska upplevas attraktivt, 

inbjudande och välsammanhållet i sin karaktär. 
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• Anpassa materialval och färgsättning till befintliga bebyggelse såsom magasinsbyggnaderna 

på andra sidan Enköpingsvägen och omgivande landskap. 

 

Skola – gestaltningsprinciper 

Några av punkterna för skolan i gestaltningsprogrammet är  

• Låta skolan vända sin entrésida mot Finnstarondellen på ett välkomnande sätt  

• Huvudentrén placeras mot Finnstarondellen.  

• Entréplatsen framför skolan ska utformas inbjudande och detaljrikt med sittmöbler och 

cykelparkeringar. 

• Volymerna ska brytas upp för att skalan på byggnaden ska minska. Detta kan ske med 

förskjutna huskroppar eller med separata sadeltak. 

• Skolbyggnadsvolymerna ska ha en uppbruten skala i två våningar – tre våningar. 

Huvudprincipen för placeringen av byggnaderna är att de ska placeras på ett tydligt och 

konsekvent sätt i förhållande till Enköpingsvägen för att skapa ett bullerskydd för skolgården. 

• Skolgården ska vara överblickbar och ha tydliga gränser mot Rekreationsparken.  

• Monokromt kulörkoncept eller ton i ton 

 

 

  

Illustration av entrésidan sedd från Finnstarondellen. Vid ankomst till platsen från Bro centrum möts man av skolans 

gavelfasader. Framför dessa finns en öppen plats, skoltorget, med plats för samling, cykelparkeringar m.m. Illustration av 

Visbyark. 

 

Gestaltningsprogrammet innehåller principer för material och kulör, bebyggelseskala, proportioner 

och fasadernas utformning.  

 

Bostäder – gestaltningsprinciper 

Några av punkterna för bostäderna i gestaltningsprogrammet är  

• Entréer placeras mot gatan. 

• Kulören på fasaden ska samordnas med en färgpalett från traditionella slamfärger i en orange-

röd-rödbrun skala. 

• Byggnaderna ska utföras med målade, i huvudsak panelklädda fasader och sadeltak belagt 

med matta röda takpannor eller röd plåt. 

• Monokromt kulörkoncept eller ton i ton 

 

Naturområde – gestaltningsprinciper 

Bullervallarna ska utformas på ett varierande sätt. De ska ha en varierad utsträckning och bilda 

rumsligheter mot parken och samtidigt en växlande karaktär mot Enköpingsvägen 

Attraktiva gång- och cykelstråk genom parken skapar livgivande flöden och närvaro i parken. 
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Tillgänglighet 

Nuläge 

Området ligger inom Bros tätortsavgränsning och är tillgängligt med buss, cykel, till fots och med bil. 

Området ligger cirka 1 kilometer från pendeltågsstationen. Området är endast tillgängligt med bil 

västerut och för att gå eller cykla till området måste en ta omvägen via gångtunneln under järnvägen 

norrut. En sträcka är cirka 300 meter längre, men som upplevs som en stor omväg och som kan 

upplevas otrygg då vägen ner i tunneln är avskild utan insyn 

Förslag 

Området är relativt flackt och har goda förutsättningar för tillgängliga entréer till både skola och 

bostäder. Handikapparkering ska ordnas i anslutning till entrén för skolan. Det ska också finnas 

möjlighet för elever med särskilda behov att bli lämnade med bil nära entrén. Det är viktigt att 

övergångar över vägar anpassas så att de blir trafiksäkra för barn och ungdomar och samtidigt är 

tillgängliga för människor med olika funktionsvariationer.  

Det bör säkerställas att minst en gångväg inom naturområdet är tillgänglig både avseende lutning och 

markbeläggning för personer som använder exempelvis rullstol. Sittplatser för vila behövs också.  

 

Trafik och kommunikationer 

Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 

Nuläge  

Området ligger intill Enköpingsvägen och Ginnlögs väg samt ansluter till Stationsvägen. Eftersom 

området är obebyggt finns ingen anslutning till vägnätet idag. 

Förslag 

En cirkulationsplats anläggs vid korsningen mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen. All motortrafik 

till området angör via cirkulationsplatsen.  

På skolområdets västra del sker angöring och personalparkering. Skolans parkeringsbehov för personal 

bedöms utgöra 70 parkeringar vid full utbyggnad. Dessa parkeringar kan användas av vid uthyrning av 

idrottssalen på kvällar och helger och som besöksparkering för bostäder. Parkering får inte anläggas på 

skolgården. Möjlighet att lämna elever i skolan med bil kan ske inom samma område. Varuleveranser 

och avfallshämtning sker via samma infart, plats för att vända med lastbil ska kunna ske utan 

backrörelse. Avlämning av elever bör inte ske på samma yta som varuleveranser eller avfallshämtning. 

Skolskjuts föreslås stanna på en busshållplats utmed Ginnlögs väg för att på och avstigning. Det finns 

även möjlighet för skoltaxi att köra in och lämna elever som har behov av att lämnas närmare entrén 

och handikapparkering ska ordnas i anslutning till entré. 

Bostadsområdet får en lokalgata med trottoar som löper runt kvarteret. Bostädernas parkering ska ske 

på den egna fastigheten. Plats för parkering finns framför bostadsbyggnaderna.  

 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Nuläge  

Gång och cykelväg finns utmed Enköpingsvägen och förbinder planområdet med Bro centrum, 

Finnsta, Rosenängarna, Kockbacka och Kungsängen. Gång och cykelväg finns också utmed 

Lejondalsvägen. För att korsa Enköpingsvägen mot planområdet kan fotgängare och cyklister antingen 

använda övergångsstället vid Finnstarondellen eller tunnel längre norrut. För de som kommer från 

södra sidan om järnvägen finns en tunnel som mynnar ut vid Stationsvägen.  

Förslag 

En ny gång- och cykelväg anläggs utmed Ginnlögs väg. Cykelvägen föreslås bli 4,3 meter bred. Intill 

bilbron anläggs en gång- och cykelbro som byggs bredvid. En förstudie kring brons utförande pågår 

och kommer att redovisas mer detaljerat i granskningsskedet. Gång- och cykelvägen över bron föreslås 

bli 3 meter bred. Ett nytt övergångsställe över Ginnlögs väg föreslås anläggas vid den nya 

cirkulationsplatsen.  
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Kollektivtrafik 

Nuläge  

Det finns inga busshållplatser inom planområdet. Busshållplats finns utmed Enköpingsvägen i Finnsta 

cirka 350 meter från skolan och utmed Lejondalsvägen cirka 150-250 meter från skolan. Vid 

Stationsvägen finns också en busshållplats cirka 200 meter från skolan. På Enköpingsvägen vid 

Räddningstjänsten ska en ny hållplats anläggas. 

 

Förslag 

Kollektivtrafik i form av bussar kan stanna på busshållplats för trafik i östlig riktning på Ginnlögs väg 

där även skolskjuts kommer att stanna. För trafik i västlig riktning kan busshållplats anläggas inom 

gällande detaljplan på motsatt sida. 

 

Störningar och risker 

Buller  
Trafikbuller genereras från Enköpingsvägen och Ginnlögs väg samt Mälarbanan. Åtgärder för 

bullerdämpning genomförs i form av bullervallar mot järnvägen, Enköpingsvägen och den västra 

delen av Ginnlögs väg. Skolbyggnaden uppförs som en hel byggnadskropp mot Ginnlögs väg och 

fungerar därmed också som bullerskärm. Bullervallarna uppförs på allmän plats och är 6 meter mot 

järnvägen respektive 4 meter mot Enköpingsvägen. En planbestämmelse reglerar även 

skolbyggnadens bullerskärmande funktion. Byggnader på skolområdet ska i första hand uppföras inom 

det området och byggnader bakom ska uppföras samtidigt eller efter att den avskärmande delen har 

uppförts. 

 

Skola 

Riktvärden för bullervärden på skolgårdar anges av Boverket i rapport 2015:8 ”Gör plats för barn och 

unga! – En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”. 

 

 

Riktvärdena uppnås för hela skolgården, men inte för entrésidan mot Ginnlögs väg, som inte ska vara 

en del av skolgården. Skolgården håller bullernivåer under 50 dB(A) ekvivalenta nivåer 

 

Bostäder 

För nybyggnation av bostäder gäller förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader från 

1 januari 2015 enligt följande riktlinjer: 

 

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny 

skolgård 

Ekvivalent 

ljudnivå, dB(A) 

Maximal 

ljudnivå, 

dB(A) 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 

verksamhet 

≤ 50 ≤ 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården ≤ 55 ≤ 70* 

*Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under 

den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 
  

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

Ekvivalentnivå        Maximalnivå  

Små lägenheter med högst 35 m2 yta, utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad 60  

På uteplats 50 70 1) 

Övriga lägenheter, utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad  55  

Om 55 dB(A) inte är möjligt vid alla fasader gäller  55 70 2) 
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Inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler, BBR (23), som anger att ”byggnader, som innehåller 

bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum 

i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att uppkomst och 

spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa där med kan undvikas”. 

 

För bostäder gäller att nedanstående värden inte överskrids inomhus: 

 

 
Riktvärdena för buller utomhus uppnås. Bullernivåer vid fasas är under 55 dB(A). För att få en 

uteplats som klarar 50 dB(A) behöver dock en uteplats anläggas på norrsidan av bostadsbyggnaden.  

 

  
Bullerkarta, ekvivalent ljudnivå för väg och järnväg, på 1,5 meters höjd. Bild: Brekke & Strand 

vid minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet 

På uteplats  50 70 1) 
1) Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme 

2) Värdet får överskridas 5 gånger per natt  
  

Riktvärden inomhus från trafikbuller i bostäder Ekvivalent 

ljudnivå, dB(A) 

Maximal 

ljudnivå, 

dB(A) 

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så 

att följande ljudnivåer inomhus inte överskrids, 

  

I utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro 30 45* 

I utrymme för matlagning eller personlig hygien  35 - 
*) Dimensionering ska göras så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per 

natt och aldrig med mer än 10 dB. 
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Bullerkarta, maximal ljudnivå för väg och järnväg, på 1,5 meters höjd. Bild: Brekke & Strand 

 

Vibrationer 
Som riktvärden för bedömning av vibrationer används Svensk Standard SS 460 48 61, ”Vibration och 

stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader”.  

 

Mätningar av vibrationer har utförts på 8 punkter i den del av planområdet som föreslås för 

bebyggelse. De högsta vibrationerna som uppmättes låg på 0,11 mm/s. Inga vibrationer från järnväg 

eller vägtrafik överstigande angivet värde för måttlig störning 0,4 mm/s har uppmätts.  

Radon 
Mätningar av markradon är inte utförda och normalt är inte detta ett problem när det finns ett mäktigt 

lerlager som är tätande ovanpå berget och friktionsjorden. Dock kan det finnas delar av området i öster 

som har ett tunnare lerlager och ligger nära områden med fast mark.  

 

Den på platsen underliggande jordens urankoncentration har uppmätts av SGU’s nationella 

geokemiska undersökningar. Den uppskattade radiumhalten på 55 Bq/kg ligger på gränsen mellan 

lågradonmark och normalradonmark vid anläggning ovan friktionsjord. För normalradonmark ska 

konstruktioner uppföras radonskyddande. Det bör utredas vidare om markradon anses vara ett problem 

för det som skall anläggas men tills vidare rekommenderas att konstruktionen utförs radonskyddad. 

 

Översvämning 
Det är viktigt att inte skapa instängda områden som kan medföra översvämningar och skador på 

byggnader vid större regn, detta görs främst genom markytans höjdsättning. Marken bör luta bort från 

byggnaderna och ut mot de delar av skolgården som inte är hårdgjorda och mot parkytorna. 

Föreslagna nedsänkta ytor kan också användas för utjämning av större regn. Viktigt är dock att de 

anläggs med en bräddmöjlighet samt att höjdsättningen av marken runt om medför att vattnet kan 

avrinna ytledes mot ytor som inte är känsliga för översvämning och tidvis stående vatten. Genom att 

Riktvärden inomhus för komfortstörning Vägd hastighet 

mm/s 

Vägd 

acceleration 

mm/s2 

Måttlig störning 0,4-1,0 14,4-36,0 

Sannolik störning >1,0 >36,0 



13 Beslut om samråd - detaljplan för Kockbacka gärde - KS 20/0607-6 Beslut om samråd - detaljplan för Kockbacka gärde : Planbeskrivning Beslut Samråd Kockbacka gärde nr2003

  Sida 19 av 31 
 
 
 

 
Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 Planbeskrivning  

ha ett dagvattensystem som i första hand är öppet, med öppna dagvattenanläggningar och öppna 

avledningsstråk, skapas ett större utrymme för utjämning av stora nederbördstillfällen än med 

anläggningar och ledningsnät som är förlagda under mark. 

I dagsläget avvattnas området via de befintliga dikena. De befintliga dikena utgör även områdets 

lågstråk, hit avrinner vattnet från området för att sedan samlas upp i det större diket i mitten som 

avvattnas söderut, mot kulverten under järnvägen. Vid exploatering av området, och vid igenläggning 

av dikena är det viktigt att skapa nya avvattningsvägar i området så att vattnet kan avledas till tänkta 

dagvattenanläggningar och sedan även avledas därifrån. I fortsatt arbete med dagvattenhanteringen 

inom området bör även vattenföringen i befintligt dike, kulvert under järnvägen och fortsatt dike söder 

om järnvägen utredas för att inte riskera översvämningar inom planområdet. 

Eftersom området är relativt flackt kan det höjdmässigt vara svårt med avledningen från lågpunkter 

och låglänta områden. Höjdsättningen av området och fortsatt utredning kring dagvattenhanteringen 

inom området bör genomföras i samråd med varandra. 

 

Farligt gods  
En inledande riskanalys har gjorts för planområdet. Planförslaget uppfyller rekommenderade 

riskavstånd mellan bebyggelse och väg respektive järnväg. Inga säkerhetshöjande eller 

byggnadstekniska åtgärder behövs. 

Planområdet innehåller dock områden som ligger inom riskavstånd som föreslås vara obebyggda. 

Utformningen av obebyggda områden i anslutning till riskkällor bör göras med hänsyn tagen till 

risknivån. Detta gäller främst för områden mellan ny bebyggelse och riskkällor. Området bör inte 

utformas så att det uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta innebär att området inte ska innehålla 

faciliteter som medför att personer kommer att befinna sig i området under en längre tid, som t.ex. 

uteserveringar, lekplatser. Däremot kan utrymmena innehålla exempelvis parkeringsplatser i 

markplan. Enstaka parkbänkar utmed ex. gång- och cykelstråk bedöms kunna accepteras. 

 

 
Principskiss preliminär bedömning åtgärder Kockbacka Gärde. 

 

För Ginnlögs väg behövs inget skyddsavstånd avseende farligt gods. 
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Mälarbanan 

Transporter av farligt gods kan förekomma på Mälarbanan. Det bedöms främst vara olycksrisker 

förknippade med Mälarbanan och olyckor med farligt gods som har påverkan på risknivån i 

planområdet. Eftersom avstånd till Mälarbanan överstiger 30 meter bedöms urspårning eller tågbrand i 

sig inte innebära någon risk för det aktuella planområdet. Urspårning i kombination med farligt gods 

kan dock innebära en påverkan på området. Rekommenderade skyddsavstånd (50 meter) 

uppfylls och det bedöms inte finnas några förutsättningar som innebär att det är motiverat med 

längre skyddsavstånd eller säkerhetshöjande åtgärder på avstånd över 50 meter från järnvägen. 

Planförslaget håller 55 mellan spårmitt och kvartersmark för bostad för att även ta höjd för utbyggnad 

av fyrspår. 

 

Utrymmen utomhus inom 50 meter från Mälarbanan bör utformas så att de inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse. Detta gäller ytor som är direkt exponerade mot järnvägen, det vill säga inte i 

skydd av någon bebyggelse 

Bullervallarna mot järnvägen kommer att ligga inom 50 meter från järnvägen. De föreslås planteras 

för att inte uppmuntra till vistelse. 

 

Enköpingsvägen 

Enköpingsvägen är utpekad som sekundärled för farligt god. Kommunen har lämnat in en hemställan 

till Länsstyrelsen att ta bort klassningen av Sekundärled för Enköpingsvägen. De är inte behandlad av 

Länsstyrelsen.  

På Enköpingsvägen är antalet transporter begränsat och påverkan på risknivån låg. Rekommenderade 

skyddsavstånd på 25 meter till transportled för farligt gods bedöms kunna frångås. Med hänsyn till 

försiktighetsprincipen och erfarenhet från tidigare projekt bedöms i riskutredningen att ett 

skyddsavstånd på minst 15 meter bör hållas till bebyggelse och att byggnadstekniska åtgärder kan 

behöva vidtas upp till 25 meter från vägen. Om vägen får en ändrad klassning bedöms det inte skäligt 

att ställa krav på skyddsavstånd till vägen. Detta eftersom de verksamheter som idag möjligen 

genererar transporter förbi Kockbacka Gärde har närmare till andra rekommenderade transportleder. 

Bebyggelse tillåts inte närmare Enköpingsvägen än 25 meter. Därför behövs inga särskilda krav ställas 

gällande utrymningsvägar. 

 

Med hänsyn till försiktighetsprincipen bör utrymmen utomhus inom 25 meter från Enköpingsvägen 

utformas så de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta gäller ytor som är direkt exponerade 

mot väg, det vill säga inte i skydd av någon bebyggelse. Parkering, gångväg och enstaka sittbänkar får 

placeras inom detta område. Planförslaget innehåller bullervall samt gång- och cykelväg inom 25 

meter från Enköpingsvägen.  

 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 

Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Verksamhetsområdet behöver 

utökas för att omfatta planområdet i samband med planens genomförande. 

Dagvatten som uppstår inom planområdet 

Med planerad exploatering förväntas hårdgörningsgraden i planområdet att öka. Den reducerade arean 

beräknas öka från 0,7 ha till 5,0 ha i och med planerad exploatering. Beroende på val av utformning 

och andel hårdgjorda material som används kan den reducerade arean efter exploatering komma att 

ändras. 
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Resultat av beräknad avrinning (flöden) för regn med återkomsttid på 5 år, 20 år och 100 år för nuläge och efter exploatering  

med klimatfaktor 1,25. 

 

 

 
Beräknad ökning av närsalter, metaller och andra ämnen efter genomförd exploatering, utan reningsåtgärder. 

Sammanställning av beräkningar genomförda i Stormtac web v.20.2.2. 

 

 

Beräknad förändring av närsalter, metaller och andra ämnen efter exploatering och införande av åtgärder i form av lod 

alternativt dagvattendamm. Kursiva mängder överstiger nulägets värden inom ett avrundningsfel medan fetmarkerade värden 

överstiger nuläget med mer än så. 

 

Både åtgärder i form av LOD och dagvattendamm innebär att dagvattnet renas och att mängderna av 

många ämnen minskar jämfört med nuläget. Föreslagen lösning med LOD-åtgärder innebär att 

mängden kadmium och nickel riskerar att vara lika med eller möjligtvis något högre än i nuläget. 

Dock är mängden av respektive ämne inom ett avrundningsfel jämfört med nuläget. För föreslagen 

lösning med en dagvattendamm beräknas en ökning av utgående mängder av kadmium och nickel 

jämfört med nuläget. För alla övriga parametrar kommer exploateringen med införda 

dagvattenåtgärder att medföra en mindre mängd utgående föroreningar via dagvattnet än i nuläget. 

Dagvattenåtgärder för bebyggelse inom planområdet 

Åtgärder för rening av dagvatten för bebyggelse som uppförs inom planområdet föreslås göras som en 

kombination av LOD och dagvattendamm. Vatten från gång- och cykelvägen föreslås ledas till 

skelettjord med planterade träd. Dagvatten från parkeringen föreslås infiltreras genom genomsläpplig 

beläggning och ledas till nedsänkta växtbäddar i närheten av parkeringen.  
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Tillvänster exempel på utformning av nedsänkta växtbäddar med trädplantering i anslutning till gata, gc-väg och parkering. 

Till höger exempel på gatuutformning med trädplantering. Foto: WRS 

 

En del av skolgården som planeras att användas för utomhusidrott föreslås utformas med 

multifunktionellt syfte där utjämning och rening av dagvatten kombineras med ytor som när de är torra 

kan användas för idrott.Ytorna sänks ner något för att möjliggöra magasinering och utformas med 

förstärkt infiltrering och bortledning via dräneringsledning. 

 
Exempel på nedsänkt grönyta som vid torrväder kan användas för bollek eller spontana aktiviteter men som vid 

nederbördstillfällen fungerar som utjämning och bidrar med rening. Foto: WRS. 

 

Dagvatten som uppstår utanför planområdet 

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken. Syftet med 

programmet är att skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 2000-området 

Broviken och vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Syftet är också att föreslå lämpliga åtgärder inom 

avrinningsområdet som syftar till att minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och därigenom 

skapa bättre vattenkvalité i Broviken. Ett av de områden som kommer att pekas ut i 

åtgärdsprogrammet är Kockbacka gärde. Dagvatten från en stor del av Bro leds till planområdet utan 

reningsåtgärder i nuläget.  
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Avrinningsområde för det dagvatten som leds genom planområdet via befintliga diken. 

Dagvattenåtgärder för bebyggelse utanför planområdet 

Det dagvatten som kommer till området leds till området via ledningar under Ginnlögs väg. Vattnet 

föreslås renas i ett första steg genom en sedimentationsdamm mellan Stationsvägen och Ginnlögs väg. 

Sedan leds vattnet under Ginnlögs väg till ett öppet, meandrande dike genom bostadsområdet till en 

eller flera dammar i parkområdet i sydöstra delen av planområdet. Även vatten från 

Kockbackadammen som i nuläget går i diken föreslås ledas i meandrande dike och fördröjas i 

dammarna. Dagvattendammar i parkområdet föreslås utformas och gestaltas så att de även får en 

rekreativ funktion och ska utföras med planteringar och flacka slänter. Utformning av dammar och 

system kommer att utredas vidare efter samråd. Ytbehovet för dagvattendammen beräknas vara 2 700 

– 10 900 m2 permanentvattenyta. 

 

Reningseffekten av dammar som föreslås för dagvatten utanför planområdet kommer att minska 

samtliga ämnen som har utretts. Det finns potential att rena över 40-60 % av exempelvis fosfor, 

koppar, bly och kadmium. Kväve beräknas minska med drygt 20 %. 

 
Beräkning av reningseffekt för dagvatten som uppstår utanför planområdet genom rening inom planområdet.  

 

Vatten och avlopp 

Området ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten. Den nya bebyggelsen 

kommer kunna ansluta på befintliga ledningar inom området. Dessa ledningar har kapacitet för att 

klara områdets utbyggnad. 

Värme 

Fjärrvärmeledning ligger intill planområdet vilket gör det möjligt att ansluta till fjärrvärme.   

El, tele, bredband 



13 Beslut om samråd - detaljplan för Kockbacka gärde - KS 20/0607-6 Beslut om samråd - detaljplan för Kockbacka gärde : Planbeskrivning Beslut Samråd Kockbacka gärde nr2003

  Sida 24 av 31 
 
 
 

 
Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 Planbeskrivning  

Ledningar för el, fiber och tele finns inom planområdet vilket ger förutsättningar för att ansluta 

planområdet. Ledningarna bedöms inte påverkas av planens genomförande. Ett område reserveras för 

transformatorstation för el utmed lokalgatan. 

Avfall 

Avfallshantering inom området ska följa regler i kommunens avfallsföreskrifter och anpassas till det 

insamlingssystem som gäller för respektive bostadstyp. Framkomligheten för både hämtningsfordon 

och hämtningspersonal ska beaktas. Krav på utformning av vägar för tunga transporter med genomfart 

eller vändplan för att utesluta backning ska beaktas. 

  
Skola 
Inom skolområdet ska avfallsutrymme planeras inom byggnader eller i separata miljöhus. Placeringen 

av miljöhusen inom området ska ge bra tillgänglighet både för hämtningspersonal och 

avfallsavlämnare (t ex. kökspersonal) samt även trafiksäkerhet. Sopbilen ska kunna vända utan att 

backa samt köra inom området där barnen inte vistas. Samma regler gäller även för slambil som ska 

tömma fettavskiljare vid skolkök.  

 
Bostäder 
I villaområden gäller sortering av hushållsavfall i 8 fraktioner vid fastighet. Sorteringen sker i två 370 

liters fyrfackskärl vars uppställningsplats ska planeras inom fastighet/tomt. Uppställningsplats för 

båda kärl har bredd 180 cm, djup 100 cm, höjd 110 cm, höjden med öppet lock är 180 cm. 

  

Inom planområde med flerbostadshus gäller kvartersnära gemensamma sorteringsplatser inom 50 

meter från byggnader. Avfallsutrymme ska dimensioneras med hänsyn till antal hushåll och 

veckotömning av avfallsfraktioner. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvensbeskrivning  

Exploatering av åkermarken har bedömts medföra risk för betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram gällande frågan om att bebygga jordbruksmark. 

Slutsatserna från miljökonsekvenserna sammanfattas under denna rubrik. Övriga miljökonsekvenser 

beskrivs under rubriken miljökonsekvenser.  

Om marken exploateras och bebyggs kommer åkermarken gå förlorad, därmed minskar andelen lokal 

åkermark, vilket påverkar möjligheterna till lokal matproduktion i framtiden. Texten kommer att 

kompletteras med punkter från miljökonsekvensbeskrivningen.  

Miljökonsekvenser 

Andelen hårdgjorda ytor på platsen kommer att öka om den bebyggs. Visserligen består marken av 

lera, vilket ger en liten infiltration, men mängden vatten som transporteras bort från området kommer 

att öka. Dagvatten från exploateringen inom området föreslås renas och fördröjas genom LOD. 

Dagvatten från områden utanför planområdet som inte renas idag föreslås renas och fördröjas genom 

dagvattendammar. Planen kommer därför att då en positiv påverkan på vattenkvaliteten i Mälaren och 

förbättrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten i Mälaren-Görväln.  

Det dike som går genom området idag föreslås ledas om, i huvudsak som ett meandrande dike genom 

området. En del av diket behöver dock kulverteras. Dispens från det generella biotopskyddet behövs 

för detta. Under genomförandet kan detta medföra negativ påverkan på exempelvis groddjur. Efter 

genomförandet bedöms miljön för groddjur förbättras och bidra till en ökad biologisk mångfald. 

Nedsänkta ytor kan användas som utjämning vid större regn. Viktigt är dock att de anläggs med en 

bräddmöjlighet samt att höjdsättningen av marken runt om medför att vattnet kan avrinna ytledes mot 

ytor som inte är känsliga för översvämning och tidvis stående vatten. Det är också viktigt att beakta att 

instängda områden där vatten ansamlas, inte skapas. 

Områdets läge i utkanten av Bro riskerar att öka andelen bilresor. Möjligheten att samordna bilresor 

med pendling kan möjligen öka då området ligger ganska nära pendelparkering för de som ändå reser 
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till tågstationen med bil. Det kommer också vara möjligt att åka med buss. Antalet bilrörelser kommer 

att öka på Enköpingsvägen och Ginnlögs väg som en konsekvens av planens genomförande. Detta 

medför ökat omgivningsbuller, ökade utsläpp och ökad energiåtgång såsom ett ökat bilåkade alltid 

medför. Mobilitetsåtgärder i samband med att skolan öppnar och kontinuerliga mobilitetsinsatser samt 

trafikutbildningar för elever kan öka antalet barn som kan ta sig till skolan med cykel eller till fots.  

Sociala konsekvenser 

Det föreslagna området ligger i utkanten av samhället och för att skapa trygghet på den platsen krävs 

att människor rör sig naturlig i området under hela dygnet. Parken och bostäderna ger en större 

möjlighet för att fler människor ska kunna passera i området. Det ger också möjlighet för människor 

att uppehålla sig i området och att människor vill ta sig dit för rekreation. Om idrottssalen hyrs ut till 

föreningar under kvällstid ger det också en ökad trygghet och vuxennärvaro efter att skolans 

verksamhet slutat för dagen. Allmänna gångstråk i närheten av bebyggelsen kan också hjälpa till med 

detta. 

Eftersom området ligger i direkt anslutning till Bro IP finns det möjlighet att för skolan att dra nytta an 

närheten till IP exempelvis under friluftsdagar. Gång- och cykelbron över järnvägen binder samman 

Kockbacka gärde med Bro IP och kopplar även samman idrottsplatsen med östra Bro på ett tydligare 

och tryggare sätt. 

Placeringen av en större skola på Kockbacka gärde kommer att medföra nya resmönster genom Bro 

och kommer framförallt påverka Enköpingsvägen. Risken är stor att biltrafiken ökar. Det kommer 

också medföra en ökad trafik av cyklister och gående vilket kommer att öka antalet personer som 

passerar övergångsställen i anslutning till området. Det är viktigt att trafiklösningarna fokuserar på 

trygg och säker skolväg.  

Enligt riskanalysen är risken för olyckor liten i och med att bebyggelsen håller rekommenderade 

skyddsavstånd. För de platser som ligger inom skyddsavståndet är det viktigt att de utformas så att de 

inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta gäller framförallt platsen framför entrén till skolan.  

Bebyggelsen och vallarna kommer att påverka landskapsbilden eftersom platsen idag är öppen och 

obebyggd. En ny typ av landskapsrum skapas. Skolan kommer att förstärka entrén till Bro och ge ett 

positivt inslag och identitet till platsen. 

Barnkonsekvenser 

Eftersom det är en skola som planeras medför projektet flera konsekvenser för barn, både positiva och 

negativa. Målet är att skolan ska kunna erbjuda en trygg miljö med stor skolgård med ytor som 

uppfyller riktlinjer om utemiljöer för skolor. Storleken på gården ger en god möjlighet att utforma en 

god skolmiljö som uppmuntrar till rörelse.  

För att minska negativa konsekvenser krävs framförallt insatser för att minska trafiken till området och 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Äldre elever kommer kunna gå eller cykla till skolan. För yngre 

elever kommer detta vara svårare och insatser för att underlätta detta kommer behövas. För att komma 

till skolan kommer alla barn vara tvungna att passera ett övergångsställe. Angöringen har dock 

anpassats för att minimera antalet övergångar och att trafik som kör in på området endast korsar gång- 

och cykelvägen vid den nya cirkulationsplatsen. Gång och cykelbron är positivt ut 

trafiksäkerhetssynpunkt då den är en mer gen och överblickbar lösning är nuvarande tunnel. Den 

säkerställer att det inte finns risk för att barn väljer att gå på befintlig bilbro. 

 

Planen medför ökade bullernivåer. För att klara gällande riktvärden krävs åtgärder i form av 

bullervallar. Med föreslagna åtgärder kan skolan få en bra ljudnivå både inomhus och utomhus, vilket 

är en förutsättning för både lärande och återhämtning.  

 

Parkområdet erbjuder både barn och vuxna en möjlighet till varierande rekreation och rörelse. 

Dagvattendammar och diken utformas med flacka slänter med tanke på barnsäkerhet 

 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 
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Tidplan 
Samråd                                                                                           kvartal 2 2021 

Granskning                                                                                     kvartal 3 2021 

Antagande KF                                                                                kvartal 4 2021 

Laga kraft för detaljplanen                                                         kvartal 1 2022 

Projektering                                                                                   kvartal 3 2021 

Byggstart                                                                                        kvartal 2 2022  

 

Etappindelning 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. VA och gator på Allmän plats ska färdigställas till AG-

nivå (asfaltsgrus) och cirkulationsplats färdigställs i sin helhet innan byggstart av kvartersmark startar. 

När skolan är färdigställd bygger kommunen ut finplaneringen. 

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. VA och gator på Allmän plats ska färdigställas till AG-

nivå (asfaltsgrus) och cirkulationsplats färdigställs i sin helhet innan byggstart av kvartersmark startar. 

När skolan är färdigställd bygger kommunen ut finplaneringen. 

 

Allmän plats GATA, VÄNDZONER, ÖVERGÅNGSTÄLLEN, GÅNG- OCH CYKELVÄG, GÅNG ÓCH 
CYKELBRO OCH CIRKULATIONSPLATS 
Kommunen ansvarar för utbyggnad och projektering av allmänna anläggningar och markförstärkning. 

Kommunen blir huvudman för all allmän platsmark. Kommunen finansierar utbyggnaden för dessa 

anläggningar. 

 

Allmän plats NATUR 
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för dagvatten inom de områden som 

utgörs av allmän platsmark med ändamål NATUR inom planområdet. Kommunen blir huvudman för 

dessa anläggningar. Kommunen finansierar utbyggnaden för dessa anläggningar. 

 

Kvartersmark för enskilt bebyggande  
Den som förvärvat kvartersmark som exploatör genom markanvisning ansvarar för genomförande av 

detaljplanen inom områden som är utlagda som kvartersmark. Ansvaret omfattar gatukostnader såväl 

som ansvar för det fysiska genomförandet. Exploatören ansvarar för utbyggnad och drift av enskilda 

gator och andra anläggningar inom kvartersmark som kan vara behövliga för den planerade 

bebyggelsen. 

 

Kvartersmark för annat än enskilt bebyggande  
Ledningshavaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen utlagda 

med bestämmelsen E, Elnätsstation. Kommunen finansierar och samordnar detta med ledningshavare. 

 

Avtal 

Markanvisningsavtal 

I det fall kommunen inte ska uppföra skolbyggnad så ska senast i samband med detaljplanens 

antagande ett markanvisningsavtal att tecknas mellan kommunen och exploatören. Området med 

bostäderna ska markanvisas. En av kommunen beställd, externt framtagen, utbyggnadskalkyl kommer 

att ligga som grund för kostnaderna som regleras i exploateringsavtalet. Avtalet reglerar följande:  

• Ansvars- och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen.  

• Villkor för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden. 

 

Avtal om ledningsrätt 

Frågan om ledningsrätter inom området hanteras mellan ledningshavaren och fastighetsägaren direkt. 

Ledningsägarens krav på skyddsavstånd behöver följas. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 
I planområdet ingår följande fastigheter:  

Kockbacka 2:1, ägs av Upplands-Bro kommun 

Kockbacka S:3, ägs av Flera delägare 

Kockbacka S:6, ägs av Flera delägare 

Härnevi 8:10, ägs av LE Lundberg, Upplands-Bro kommun har avtalat om förvärv 

Härnevi 32:1, ägs av Staten Trafikverket 

Bro Prästgård 4:1, ägs av Upplands-Bro kommun 

 

Generellt 

Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna 

prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om bildande av 

gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara behövliga för 

detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga Lantmäteriet efter 

ansökan. Härnevi 8:10 kommer att regleras in i Kockbacka 2:1 

 

Allmän plats 

Kommunen blir huvudman för allmän plats GATA, GÅNG- OCH CYKELVÄG, GÅNGVÄG OCH 

CYKELBRO, CIRKULATIONSPLATS SAMT NATUR  

 

Kvartersmark (bestämmelse E) 

Inom områden utlagda med bestämmelsen E i plankartan kan frågan om ledningsrätt prövas på 

initiativ av ledningshavaren. Områdena bildar lämpligen självständiga fastigheter genom avstyckning 

eller genom bildande av fastighet genom ledningsrättslagen.  

 

Kvartersmark för enskilt bebyggande 

Den som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansvarar för genomförande av detaljplanen inom 

kvartersmark för enskilt bebyggande. Ansvaret omfattar det praktiska genomförandet såväl som ansvar 

för de kostnader genomförandet ger upphov till. Med stöd av planbestämmelserna är det möjligt att 

pröva frågan om att bilda nya fastigheter. Överenskommelsen om fastighetsbildning kommer att 

regleras genom exploateringsavtalet. Den som förvärvat kvartersmark ansvarar för att inlämna 

ansökan till Lantmäteriet. Den som förvärvat kvartersmark bekostar nödvändiga 

fastighetsbildningsåtgärder för att säkra åtkomsten till kvartersmark. 

 

Dikesföretag 
Ansökan om upphävning av dikesföretag finns hos mark- och miljööverdomstolen. 

Vid ev. avslag ansöker Upplands-Bro kommun om att upphäva av dikesföretag inom planområdet. 

 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
U-områden föreslås för befintlig VA-ledningsrätt på skolområdet i syfte att säkerställa åtkomst till 

kommunens VA-ledning som sträcker sig tvärs igenom planområdet på både kvartersmark och allmän 

plats. 

Befintliga servitut och ledningsrätter ska ses över och vid behov antingen upphävas eller justeras.  

 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar/undersökningar 
Fortsatt mätning av grundvattennivåer ska utföras inom planområdet. Utförligare geotekniska 

utredningar ska göras i samband med projektering av byggnader, infrastruktur och dammar. De lokala 

avvikelser med mycket låga skjuvhållfastheter som har påträffats ska utredas närmare med ostörd 

provtagning. 
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Teknisk försörjning 
Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark. Planen medger utrymme för en 

transformatorstation, för vilka mark är avsatt på plankartan. Denna anläggs invid gata så att åtkomst 

till dem säkerställs. Transformatorstationer ägs normalt av ledningsägaren.  

 

Den som förvärvat kvartersmark ansvarar för samt framdragandet av kompletterande VA-ledningar 

inom planområdet. VA-ledningar inom kvartersmark förläggs bäst i vägkroppar. Exploatör bekostar 

eventuell flytt samt framdragande av andra kompletterande ledningar till planområdet, liksom 

utbyggnaden inom fastighet. Exploatör ansvarar för att brandposter tillkommer för nybyggnader enligt 

Svenskt Vattens publikation P83.  

 

Området kan idag ha möjlighet till försörjning av fjärrvärme. Hur området kommer att försörjas ska 

utredas vidare. Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. 

 

Parkering 
Parkeringsbehovet för skolan och bostäderna med mera ska lösas enligt kommunens parkeringsnorm 

som den anges i gällande trafikutredning för KOCKBACKA GÄRDE eller motsvarande dokument vid 

tidpunkten för genomförandet av detaljplanen. 

 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och avlopp 

dras till fastighetsgräns. 

 

El, tele, bredband 
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning, detta skall ske i samråd 

med ledningsägare. Vid anläggningsarbeten inom allmän platsmark, ska ledningsägare för el-, tele- 

och fiberoptikledningar erbjudas möjlighet till samförläggning. 

 

Avfall 
Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt 

omhändertagande på sätt som kan godkännas enligt kommunens gällande regler vid tidpunkten för 

genomförande av Detaljplanen.  

 

Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och godkännas av kommunens 

avfallsavdelning. 

 

Under byggnationen ska exploatören med hänsyn till befintlig teknik och god ekonomi källsortera 

sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage. 

 

Markföroreningar 
Ifall mark påträffas inom planområdet som behöver saneras innan byggande får ske, ska sanering i 

enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras.  

 

Buller 
Bullervallar ska utformas med lokaltmaterial i den största möjliga mån samt förstärkas så att sättning 

undviks. 

Vallarna mot spårområde planteras med träd för att undvika vistelse. 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om det vid utgrävning eller annat arbete skulle 

påträffa fornlämning som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. 
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Geoteknik 
Geoteknisk undersökning har utförts för omrdet, ytterligare nödvändiga geotekniska utredningar utförs 

på allmän platsmark av kommunen. Exploatören ansvarar för ytterligare nödvändiga geotekniska 

undersökningar inför grundläggning på kvartersmark. 

 

Radon 
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga radonundersökningar utförs. 

 

Dagvatten 
Exploatören förbinder sig att exploateringen av kvartersområdet ska ske på ett sådant sätt att 

dagvattenflödet från kvartersområdet ej ökar jämfört med dagvattenflödet innan exploateringen. 

Exploatör förbinder sig, genom val av byggnadsmaterial, att inte förorena dagvattnet med tungmetaller 

eller andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten inom kvartersområdet genom exempelvis 

infiltration i marken. Är det enligt kommunens eller den kommunen sätter i sitt ställes bedömning inte 

möjligt eller lämpligt att infiltrera dagvatten, får detta efter fördröjning enligt kommunens anvisningar, 

avledas från Exploateringsområdet. 

 

Exploatören ska bygga ut dagvattensystem i enlighet med "Dagvattenhantering - Upplands-Bros 

tekniska handbok” alternativ med dagvattenfördröjning och i enlighet med dagvattenutredning, 

detaljplan och denna planbeskrivning. Dagvattenlösningarna ska utformas i samråd med och 

godkännas av kommunens VA-avdelning. Utförandet övervakas av kommunens utsedda byggledare.  

 

Länshållningsvatten 
Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med sprängning, borrning, schaktning, upplag av 

bergmassor och annan verksamhet under byggskedet. Arbetet och områdets förutsättningar gör att 

länshållningsvattnet kan innehålla olika typer av föroreningar som kan orsaka skada i närliggande 

recipienter. Krav på lokal rening för länshållningsvatten gäller i Upplands-Bro kommun. Målet är att 

dagvatten som lämnar planområdet under byggskedet inte ska vara mer förorenat än i driftskedet. 

 

Större delen av planområdet är idag utanför kommunalt verksamhetsområde för VA-tjänster vilket 

innebär att det är kommunens miljöavdelning som har hand om frågor gällande länshållningsvatten.  

 

För de delar av planområdet som ingår i verksamhetsområdet för dagvatten är det kommunens VA-

avdelning som hanterar frågor om länshållningsvatten. Kommunens VA-avdelning, ska informeras om 

alla arbeten där länshållningsvatten uppstår. Minst 2 veckor innan arbetet påbörjas ska 

fastighetsägaren, eller exploatören, lämna uppgifter om följande: 

1. när och var arbeten pågår som ger upphov till länshållningsvatten. 

2. hur länshållningsvattnet kommer att hanteras. 

3. kontaktuppgifter till miljö- och/eller kvalitetsansvarig. 

Allt länshållningsvatten ska genomgå lokal rening. Detta genomförs minst genom slam- och 

oljeavskiljning, med en uppehållstid på minst 12 h. Om bra markförutsättningar finns inom 

arbetsområdet kan infiltration i mark vara ett alternativ, om inte länshållningsvattnet misstänks 

innehålla förhöjda halter av metaller eller miljögifter. 

 

Arbetsmiljö 
Damm från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 

Parterna ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande gällande exempelvis, 

arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. Ytor för logistik ska samordnas mellan parterna. 

Exploatören ska samordna för en god arbetsmiljö. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan (APD-

plan) ska tas fram. Tillgänglighetskrav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. 

Exploatören ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. el, tele, fjärrvärme, VA och 
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anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför planområdet, som 

behöver nyttja anläggningar som ligger inom planområdet. 

 

Säkerhet för tredje man 
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god 

ordning inom detsamma. Trafikanordningsplaner söks hos Kommunen och Trafikverket. 

 

Grundläggning 

Grundläggning av byggnader 

Området innehåller lera och svallade sediment här bedöms grundläggning med markförstärkning 

behövas, pålar eller kalkcementpelare kan vara nödvändigt för byggnader.  

 

Grundläggning av hårdgjorda ytor 

Inom lerområdet bedöms att uppfyllnader mindre än 1 meter kan utföras med lättfyllnad om dessa ytor 

utförs och höjdsätts så att de tål mindre marksättningar utan att funktionen försämras. Det bör endast 

uppföras lätta byggnader utan att grundläggning med pålar eller dyl. För uppfyllnader större än 1 

meter i områden där lermäktigheten överstiger cirka 5 meter bör markförstärkning ske.  

 

Ekonomiska frågor 

Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks av exploatör hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 

Planavgift tas ut vid bygglovsansökan enligt vid tidpunkten gällande taxa. 

 

Lantmäteriförrättning 
Exploatören ansöker och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder inom det som i detaljplanen 

utgör kvartersmark. Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av allmän plats görs enligt vad 

som anges i avsnittet ”Fastighetsbildning” ovan. Upplands-Bro kommun svarar för 

förrättningskostnaderna i denna del.  

 

Plankostnader och plangenomförande 
Kommunen ansvarar för planläggningskostnader, planen finansieras genom planavgift. Kostnader för 

exploatering och nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering kommer att regleras i 

kommande markanvisningssavtal mellan Exploatör och Upplands-Bro kommun.  

 

Avgift för vatten och avlopp 
Exploatören ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa.  

 

El och tele m.m. 
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla m.m. debiteras enligt vid tidpunkten gällande 

taxa hos respektive leverantör. 

 

Ersättning vid markförvärv/försäljning 
Köpeskilling för kvartersmark regleras genom köpeavtal. Exploatören ansvarar för lagfartskostnader. 

 

Driftkostnader 
Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för 

kommunen uppskattas till följande:  

• Drift av gator inkluderande vintervägunderhåll samt belysning på allmänna platser inom 

planområdet, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar. 

• Drift av VA-anläggningar, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar. 
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• Drift och skötsel av naturmark inkluderande dagvattendammar, årligt belopp avseende 

fullständiga anläggningar.  

Beloppen ovan sammanställs i en kommande kalkyl. 

 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

 

Medverkande i projektet 

Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Planavdelningen samt Mark- och 

Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med Visby Ark.  

 

Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens samhällsbyggnadskontor, 

utbildningskontor, kultur och fritidskontor samt fastighetsavdelning har också bidragit till arbetet.   

 

 

 

Upprättad 2021-03-02 

Planavdelningen 

Mark- och exploateringsavdelningen 

 

 

 

Henric Carlson  Lina Wallenius Anna Duarte  Lena Aldenhed 

Planchef   Planarkitekt  Planarkitekt  Projektledare exploatering 

Kommenterad [UF1]: Mark- ? 
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Innehåll

INLEDNING

3 Inledning

3	 Inledning-	syfte

3 Målsättning

4 Inledning hållbar gestaltning Kockbacka gärde

5 Inledning- bakgrund

FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ PLATSEN

6 Förutsättningar på tomten

8 Analys landskapselement

9 Anpassning omgivande bebyggelse och vägar

GESTALTNING

10 Illustrationsplan

11-16 Gestaltningsprinciper

17 Rekreationsparken

18 Skolväg, angöring och parkering

19 Gator och stråk

19 Belysning

20 Medverkande

Illustration från Finnstarondellen som visar den föreslagna skolans entréfasad.
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Inledning

Gestaltningsprogrammet	ska	definiera	och	dra	upp	
riktlinjerna för utformningen av den planerade 
bebyggelsen och dagvattenrekreationsparken 
på Kockbacka gärde. Målet är att beskriva hur 
utformningen av området kan ligga i linje med 
kommunens övergripande mål om: Social hållbarhet, 
Ekonomisk hållbarhet och Miljömässig hållbarhet. 

Inledning- syfte

Ekonomisk hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Målsättning

Social hållbarhet

Illustration från järnvägsviadukten, Ginnlögs väg 
På höger sida syns närmast nya föreslagna bostäder. Bakom dessa syns skolan med idrottssalen i förgrunden.

• Trygghet

• Småskalighet

• Möjliggöra vuxennärvaro (kvällar 
och helger)

• Utforma byggnadsvolymer i 
överensstämmelse med  Framtidens 
förskola och skola, ramprogram UN 
2020

• Antagen plan december 2021

• Möjliggöra	kostnadseffektiviseringar	
avseende till exempel byggkostnader och 
förvaltningskostnader.

• Optimal markanvändning/ 
resursanvändning livcykelperspektiv

• Rekreativ dagvattenhantering
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Den ekonomiska hållbarheten är befäst i ett 
önskemål om en marknadsanpassad byggprocess av 
skolan.  Med användning av volymmodulelement 
kan byggkostnaderna minskas och byggprocessen 
effektiviseras.	

Gestaltningsprogrammets mål är att kunna visa 
på hur volymelementsbyggande kan generera en 
intim skala och hur fasadens bearbetning kan göras 
med tanke på att förminska volymerna på en stor 
skolbyggnad med idrottssal.

Rekreationsparken med dagvattenparken 
genererar jordmassor vilka på ett resursanpassat 
sätt kan bidra till en bullerostörd skolgård. 
Gestaltningsprogrammet visar på hur detta kan 
utformas i samklang med vidstående mål om att 
skapa en rekreativ attraktiv plats för Bros invånare.

Den nya bebyggelsen ska kunna utformas med 
minsta möjliga påverkan på miljön. Byggnaden ska 
kunna rymma system för återanvändning av energi 
och producera energi.

Rekreationsparken med dagvattenanläggningen 
och dess genererande jordmassor ska genom detta 
gestaltningsprogram visa på hur parkmiljöer kan 
skapas vilka ger så kallade Ekosystemtjänster; 

• reglerande såsom vattenrening och 
vattenreglering

• kulturella såsom hälsa och inspiration, 
Kopplingen med kulturhistorisk bebyggelse på 
andra sidan vägen, rosodling.

• stödjande så som bidrag till biogeokemiska 
kretslopp, öka pollienering mm

Mål- ekonomisk hållbarhet Mål- miljömässig hållbarhet Mål- social hållbarhet, trygghet

Bro tätort har en småskalig karaktär. 
Gestaltningsprogrammet ska visa hur man kan bygga 
en välkomnande skolmiljö, i nedbruten skala, med 
tydlig huvudentré och med välbearbetade detaljer 
och material. 

Trygghet i stadsmiljön ska öka den sociala 
hållbarheten Bro. Genom strategiskt placerade 
bostäder, en attraktiv rekreationspark och ett nät 
av gång och cykelbanor stimulerar vi aktivitet och 
möjliggör vuxennärvaro på platsen, även kvällar och 
helger. 

Genom att utforma byggnaderna och 
landskapsrummen väl, kommer parken och skolan 
vara en resurs för invånarna i Bro och bidra till ett 
socialt hållbart samhälle. 

En säker skolväg för eleverna skapas genom 
trafikhanteringen	i	detaljplanen	och	detta	
gestaltningsprogram ska visa hur utformning 
av belysning, en välstuderad angöring och rum 
förstärker säkerheten. 

Trygghetssträvan ska även prägla skolans planlösning 
för strategisk vuxennärvaro i alla ytor.

Rekreationsparken med omgivande böljande kullar 
och skolans starka identitet ska bli Bros framtida 
Entré. När du kommer från E18 eller Kungsängen och 
kör ur Kockbackarondellen så ska du mötas av livlig 
rekreationsyta och en identitetstark skolbyggnad. 

Inledning hållbar gestaltning Kockbacka gärde
Målsättning gestaltning
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En fördjupad översiktsplan har tagits fram för Bro för 
samråd. Planen lägger särskilt stor vikt på områdena 
social hållbarhet, barnperspektiv, ett förändrat klimat 
och	på	trafikens	brister	och	behov.	Av	den	fördjupade	
översiktsplanen framgår att Broskolans lokaler ska 
utvecklas mot arbetsplatser och verksamheter inom 
kultur samt att Kockbackagärde ska bli Bros nya entré 
och vara platsen för en ny skolbyggnad.

Beslut från SBU

•  Utveckla Kockbacka gärde för skola

•  Plats för utbyggbart skolhus; 500 elever + möjlig 
expansion.

• Gång och cykelväg till Bro IP

• En koppling till Bro IP behöver ordnas

Ur FÖP för Bro

• Utveckling Bro IP

• Rekreativa blågröna stråk

• Ny		skola		samt		småskaliga		service-,		frilufts-		
eller

• idrottsanläggningar och rekreativ dagvatten-
hantering 

• ”Småstad”

Bakgrund

Inledning- bakgrund
Beslut från politiken och riktlinjer från FÖP Bro 2040

Kockbacka gärde ligger i ett 
potentiellt utbyggnadsområde där 
utveckling av Bro IP föreslås ske. 
Gärdet ligger precis vid en viktig 
entré till tätorten.
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Förutsättningar på tomten

Avgränsningar

Området har tydliga gränser i form av vägar på två sidor, 
järnväg mot söder och brandstationen i öster. Bebyggelsen 
runt tomten är tydligt uppdelad i olika typologier. Direkt 
mot väster ligger ett villaområde med envånings villor 
som ansluter mot centrala Bro. I nordväst på andra sidan 
Enköpingsvägen	finns	enhetligt	utformade	trevånings	
lamellhus.	Villaområdena	i	nordöst	är	äldre.	Där	finns	
också Rosenängens förskola. En gammal gård ligger som 
närmsta granne på andra sidan Enköpingsvägen och här 
står de två kvarvarande ladorna, viktiga byggnader i Bros 
kulturhistoria.

Platsen med Finnstarondellen som nod kan betraktas som 
ett möte mellan stad och land, en plats där själva Bro börjar 
och slutar. 

På andra sidan järnvägen ligger idrottsplatsen, Bro IP, idag 
avskuren från enkel kommunikation till fots på grund av 
järnvägen, ny GC-väg över till IP ingår i detaljplanen. Längs 
Enköpingsvägen och Ginnslögs väg i norr om rondellen 
finns	cykelbnaor	och	det	är	enkelt	att	nå	platsen	med	bil.

Omgivning

Del av ett småbrutet Mälarlandskap

Söder om Bro passerar grönkilen Görnvälnkilen parallellt 
med Mälarstranden. Kilen är av både regional och lokal 
betydelse och ger tillgång till stränder, strandpromenader 
och naturområden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en 
tydlig gräns mellan Bro och Kungsängen.

Det nya området vid Kockbacka gärde utvecklas till ett 
nytt blågrönt stråk som ger plats för en större rörlighet 
och rekreation. Området skapar förutsättningar för nya 
naturvärden som förstärks utmed en tidsaxel och med 
genomtänkt skötsel. Förslaget öppnar nya förbindelselänkar 
för	såväl	människor	som	flora	och	fauna.	Platsen	kan	
tillsammans med andra utvecklingsområden i Bro bidra 
med en pusselbit som stärker en grön infrastruktur i Bro i 
anslutning till Görvälnkilen.

Planområdet idag

Järnväg

Ginnlögs väg

Enköpingsvägen
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Kockbacka gärde är i blickpunkten 
när man kör in i Bro från E18 
via Kockbackaleden och när 
man kommer från Kungsängen. 
Rekreationsparken och skolan 
kommer bli den nya entrén till Bro!

Entré till Bro

1

2

Entrén till Bro 
Illustration av hur skolbyggnadens första etapp skulle kunna se ut från Enköpingsvägen vid Kockbackarondellen

Entrén till Bro 
Illustration av hur en möjlig utbyggnad av skolan skulle kunna se ut från Enköpingsvägen vid Kockbackarondellen
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Förutsättningar/ analys/karaktär

Kockbacka gärde utgör en rest av kvarvarande 
tätortsnära åkermark med djupa raka diken. idag är 
området omgärdat av vägar, tågspår och bebyggelse 
och platsen utgör en barriär i sig. All gång- och 
cykelrörelse	sker	utmed	trafikerade	vägar.

Tågspår och vägbanker ligger delvis högre än gärdet 
vilket förstärker upplevelse av platsens förlorade 
relation till omgivningen.  Mötet mellan Bro 
samhälle och nuvarande Kockbacka gärde är abrupt 
och bidrar till ett fragmenterat intryck vid sydöstra 
entrén till Bro. 

 

Riktlinjer/åtgärder/förslag rekreationspark

Att i samband med planering av ny skola och nya 
bostäder omforma den plana åkermarken till ett 
småskaligt mjukt modellerat landskap i samband 
med planering av ny skola och nya bostäder kan ge 
fler	positiva	effekter	på	denna	entréplats	till	Bro.	

Att planerad bebyggelse placeras i och relaterar 
till en omgivande park- och grönstruktur skapar 
goda förutsättningar för trivsel och trygghet och 
snabbare social etablering på platsen. Att koppla 
det nya området till ett större grepp för Bro där 
området utvecklas till en attraktiv entré skapar 
känsla av att direkt vara en del av Bro tätort och inte 
befinna	sig	utanför.	Rätt	anlagd	och	med	långsiktigt	
genomtänkt skötsel går marken från ensartad till 
mångformig och artrik miljö som överbrygger och 
stärker kopplingen mellan urbana sammanhang och 
natur. Rekreationsparken blir en del av Bros grönblå 
infrastruktur som länkar till andra betydelsefulla 
målpunkter och grönområden, samt bidrar till en 
anslutning till Mälaren.

Analys landskapselement
Förutsättningar på platsen vilka påverkar utformning av parken

Dagvattenhanteringen och träd, buskvegetationen 
skapar nya habitat och mikroklimat som stärker 
ambitionen att utvecklas mot ett mer resilient 
samhälle. 

Gång- och cykelstråkens dragning genom området 
vitaliserar och skapar närvaro och rörelse i området 
vilket i sig borgar för trygghet. Belysning genom 
parken ska vara av miljöskapande karaktär och inte 
skapa störningar för djurlivet.

Parkeringar och anläggningar på mark utförs med 
välavvägd inblandning av växtlighet och grönska och 
med dränerande markbeläggning där så är lämpligt.

Den kuperade terrängen som föreslås byggs upp 
av massor som genereras från platsen och fylls på i 
den mån det behövs med massor från närliggande 
utvecklingsprojekt, exempelvis Trädgårdssstaden. 
Så	korta	transportsträckor	som	möjligt	eftersträvas.	
Jordförbättringar framför att tillföra nya massor. 

Kulturhistoriska kopplingen till tidigare 
gårdsbildning och rosodling på andra sidan vägen 
skulle kunna förstärkas. Visuellt kommer nya 
Kockbackaområdet skapa en tilltalande fond sett från 
Rosengården

Exempel på aktivitetspark med damm.

Laasby sea park, utanför Århus, Danmark
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Gestaltningsprogram, samråd
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-03-02

Riktlinjer/åtgärder/förslag ny bebyggelse

• Anpassa materialval och färgsättning 
till	befintliga	bebyggelse	såsom	
magasinsbyggnaderna på andra sidan 
Enköpingsvägen och omgivande landskap.

• Placera ny skolan och bullervallarna så att skolan 
kan ligga i blickfånget från Enköpingsvägen när 
man kör in i Bro.

• Låta skolan vända sin entrésida mot 
Finnstarondellen på ett välkomnande sätt

• Låt hela området samspela i materialval och 
formspråk; skola, idrottshall, bostäder och 
rekreationspark/ naturpark för att området 
ska upplevas attraktivt, inbjudande och väl 
sammanhållet i sin karaktär.

• Se till att bullervallarna utformas på ett 
varierande sätt. De ska ha en varierad 
utsträckning och bilda rumsligheter mot 
parken och samtidigt en växlande karaktär mot 
Enköpingsvägen.

Anpassning omgivande bebyggelse och vägar
Förutsättningar på platsen att ta hänsyn till

Axonometri från söder

Typsektion A:A genom parken. 
Snittet är draget mitt genom parken med blicken riktad västerut.  

Här ser vi bullervallarnas höjd i relation till Enköpingsvägen, Järnvägen och de föreslagna byggnadsvolymerna.

Tåg SkolaDammBullervall ~6 meter

A

A

Bullervall ~4meter

Skola

Bostäder

Idrottssal
Möjlig utbyggnad

Enköpingsvägen

Ginnlögs väg

Enköpingsvägen
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Träddunge

Nedsänkt idrottsyta
BostäderBostäder
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IdrottssalIdrottssal
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SkolaSkola
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SkolaSkola

IIIIII

Ginnlögs väg

Befintlig gång- & cykelväg

FinnstarondellenFinnstarondellen

Enköpingsvägen

Skolgård

P-platser

Ny gång och cykelväg till IP

Ny rondell

Ny rondell

Ny sedimentationsdamm

Hämta/Lämna

Nätstation

Skoltaxi

Skoltaxi

Inlastning
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Gestaltningsprogram, samråd
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-03-02

Illustrationsplan
Skala 1:2000 (A3)

Om förslaget
Den övergripande idén med förslaget är att låta byggnaderna gruppera sig längs 
tomtens nordvästra kant, längs Ginnlögs väg, samtidigt som landskapselement i 
form av vallar föreslås löpa längs tomtens norra och södra sida. Detta för att skapa 
förutsättningar för en skolgård med godkända riktvärden för buller. Mellan vallarna 
skapas en rekreationspark med en dagvattendamm i den södra änden av tomten. 
Denna övergår i skolgård i den norra delen av området. 

Skolan föreslås placeras i tomtens norra hörn med huvudentrén vänd mot 
Finnstarondellen. I tomtens västra hörn föreslås ett mindre område med radhus. 
Tanken är att här skapa bostäder med en småskalighet och placering som ska kännas 
sammanhållen med rekreationsparken. Rekreationsområdet ska vara en kvalitet för de 
som bor i bostäderna, skoleleverna och alla invånare i Bro.

Rekreationsparken med dess dagvattenomhändertagande dammar utgör fokus 
och grunden för rumsligheterna i parken tillsammans med bullervallarna mot 
Enköpingsvägen	och	järnvägen.	Ett	befintligt	dike	får	en	ny	sträckning	genom	
bostadsområdet.
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Gestaltningsprogram, samråd
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-03-02

Övergripande riktlinjer

• Skolan ska upplevas välkomnande och ha en generös 
välkomnande bilfri entréplats.

• Utformningen av skolan ska medge att angöring, 
parkering och hämtning/lämning kan ske från ny 
rondell på Ginnlögs väg för att göra entrézonen bilfri.

• Se till att entréer och ytor där barnen vistas har 
vuxenkontakt från insidan och är överblickbara.

• Skolgården ska vara överblickbar och ha tydliga 
gränser mot Rekreationsparken.

• Omsorg i utformningen, gemensam gestaltning med 
rekreationsparken och bostäderna i materialval och 
kulörer.

• Huvudentrén placeras mot Finnstarondellen. 
Entréplatsen framför skolan ska utformas inbjudande 
och detaljrikt med sittmöbler och cykelparkeringar.

• Skolbyggnadsvolymerna ska ha en uppbruten skala  
i två våningar – tre våningar. Huvudprincipen för 
placeringen av byggnaderna är att de ska placeras 
på ett tydligt och konsekvent sätt i förhållande till 
Enköpingsvägen för att skapa ett bullerskydd för 
skolgården. 

• Volymerna ska brytas upp för att skalan på byggnaden 
ska minska. Detta kan ske med förskjutna huskroppar 
eller med separata sadeltak.

Gestaltningsprinciper
Skola, skolgård & idrottssal

Gestaltningsprinciper
Skola, skolgård & idrottssal

Placera skolbyggnaden så att entréfasaden vetter mot 
Finnstarondellen och medger en välkomnande plats 
framför skolbyggnaden. Sörj för att byggnadens placering 
samverkar optimalt med bullervallarna för att skapa en 
bullerfri skolgård.

Placering på tomt

Välkomnande entré, vy från Finnstarondellen 
Vid ankomst till platsen från Bro centrum möts man av skolans gavelfasader.  

Framför	dessa		finns	en	öppen	plats,	skoltorget,	med	plats	för	samling,	cykelparkeringar	m.m. 
En utskjutande entrévolym annonserar sig mitt på skolans entréfasad.
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Proportioner

Parallella sadeltak bryter upp volymerna Reliefverkan adderar detaljrikedom

Detalj fasadvariation  
och monokromitet

Färgpalett, ton-i-ton

Reliefverkan- skalförskjutning

Alternativ ett: 
Monokromt

Alternativ två: 
Ton-i-ton

max 3

1

22°

45°
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Gestaltningsprogram, samråd
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-03-02

Material & kulör

Proportioner

Fasadernas utformning

Byggnaderna ska utföras med målade, i huvudsak panelklädda fasader 
och sadeltak belagt med röd plåt. Undersida takfot, undersida taksprång, 
taktassar och knutbrädor där sådana förekommer målas i samma färg som 
fasaden. Skorstenar, takkompletteringar och taksäkerhet infärgas gärna i 
samma kulör som taket. 

Elskåp och dylikt infärgas i samma kulör som fasaden. 

Kulören på fasaden ska samordnas med en färgpalett från traditionella 
slamfärger. Med hjälp av paletten kan bebyggelsen varieras i färg men ändå 
hållas samman till en helhet. Traditionella slamfärger i en orange-röd-
rödbrun skala.

Som alternativ till ett helt monokromt kulörkoncept kan ett  kulörkoncept 
med kulörer ton-i-ton uppnå liknande gestaltningsmässaga fördelar.  Då 
gäller lika som ovan men att kulörer ton-i-ton accepteras på fönsterbågar, 
dörrar och jalusier och andra utvändiga solavskärmningar. Takmaterialet 
kan med fördel utföras i avvikande svart kulör om det är aktuellt med 
solpaneler.

Husen ska utföras med sadeltak. Proportionerna mellan takfotshöjden och 
”gaveln” ska vara 1 till max 3. Det vill säga om byggnaden till exempel är 8 
meter hög till takfoten så är bredden på den volymen som taket täcker max 
24 meter. 

En god detaljbearbetning är viktig för att husen ska upplevas som 
kvalitetsmässiga. Elementskarvar undviks, och i fall de förekommer ska de 
tas omhand med lister och inte bli dominerande. Sockellivet ska komma så 
nära fasadlivet som möjligt. Mötet mellan sockel och fasadliv kan tas upp 
av	en	så	kallad	offerbräda.	På	de	större	fasaderna,	såsom	till	idrottshallen	
och	entréfasaden	kan	en	reliefbearbetning	minska	skalan	genom	att	man	t	
ex utformar en lockpanel med dubbelt så breda brädor och förstorade lock.

Skalan ska vara småstadsmässig  med uppbrutna volymer.  Bryta ner 
större volymer för att med nedan strategiskt utvalda lösningar uppnå 
mänsklig skala. Eventuell skolbyggnad med tre våningar förläggs primärt 
mot Enköpingsvägen. Idrottssalen ges extra omsorg för att dess volym ska 
upplevas få en mänskligare skala.

Bebyggelseskala

Gestaltningsprinciper
Skola, skolgård & idrottssal

Gestaltningsprinciper
Skola, skolgård & idrottssal

Eds Allé förskola/ Marge

Campus Horris Hill England/ Jonathan Tuckey Design

Sjöhusen / dinelljohansson
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Skolgårdens entré kan placeras i söder som i 
illustrationsplanen för att skapa gynnsamma skyddade 
väder	och	bullerförhållanden.	Skolgården	ska	ha	flera	
väderskyddade platser för regn och främst sol. En 
nedsänkt idrottsyta utgör centrum för skolgården och i 
slänterna kan sittplatsytor anordnas. 

Böljande bullervallar mot järnväg och mot 
Enköpingsvägen skapar ett gemensamt större rum med 
rekreationsparken. 

Skolgården ska planeras för platser för både rörelse 
och rekreation. De ska vara anpassade för de tilltänkta 
elevernas ålder och det är av vikt att en central plats för 
personalen att kunna skriva in och ut elever anordnas 
centralt på skolgården för uppsikt och därmed 
trygghet. 

Skolgårdens bullerfria zon ska, när skolan är fullt 
utbyggd, vara 30 000 kvm. En naturlig och tydlig 
gräns mot rekreationsparken kan vara en upphöjd 
rörelsebana, låg vegetation och en rad med träd.

Bullervall mot Enköpingsvägen

Bullervallen bildar från skolgården en grön vägg 
mot Enköpingsvägen. För att klara lagkraven för 
en bullerskyddad skolgård kommer den bli drygt 
fyra meter höga från gatunivån på Enköpingsvägen. 
Skalan bryts ner på bullervallen genom en varierad 
beklädnad	och	uppbruten	flikig	organisk	form.	
Sydvästvända rumsligheter vilka kan nyttjas som 
pedagogiska uterum och häng-samlingsplatser vår 
och höst. (Bullervallen mot järnvägen är likaledes 
en förutsättning för att klara kraven om en rimlig 
ljudnivå, men gränsar inte till skolgårdsytan.)-

Skolgårdens utformning

Skolgården

Gestaltningsprinciper

Vegetation skolgård

Vegetationen på skolan i form av träd och buskar ska 
planeras utifrån dess vinddämpande, men framförallt 
temperaturreglerande funktion. Grönskans betydelse för 
elevernas välmående, återhämtning och behov av rörelse 
ska beaktas dels i avseende av rastverksamhet, men också 
i samspelet fönstersättning- skolgård med tanke på hur 
grönskan kan upplevas från klassrummen.

Material skolgård

Material, växtlighet: gräs/ängsytor, grusgångar 
(stenmjöl)  Blandlövskogdungar och träd; ek, lönn, lind, 
hassel,	avenbok		m.fl.	Solavskärmningsvegetation	mot	
södervända fasader bör vara snabbväxande trädtyper 
såsom poppel och pil.

Öppet vattenrum

Naturlekplats

Vattenkontakt

Utsiktspunkt/ 
Pulkabacke

Skoltorg

Busshållp
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Ginnlögs väg

Befintlig gång- & cykelväg

FinnstarondellenFinnstarondellen

Enköpingsvägen

Skolgård

P-platser

Ny gång och cykelväg till IP

Ny rondell

Ny rondell

Ny sedimentationsdamm

Hämta/Lämna

Nätstation

Skoltaxi

Skoltaxi

Inlastning

Skolgård, utdrag ur illustrationsplanen, skala 1:2000

Belysning

Kvällstid ska välavvägd ev rörelsestyrd belysning 
minska risken för skadegörelse i skolgårdens 
inre delar. Belysning på skolgården för de mörka 
årstiderna ska utformas med målsättning att den 
ska understödja skolgårdens olika funktioner, 
fungera som ledstråk, samt verka rumsskapande och 
trygghetsskapande,

Dagvatten från skolan

Dagvatten från skolmiljöns hårda ytor kan ledas till 
till exempel trädplanteringar, regnrabatter mm vilka 
samtidigt utgör skuggade fasader och ger solskyddade 
uteplatser.

Idrottsyta

Skolans förslagsvis nedsänkta idrottsyta ska kunna 
ta hand om vatten vid skyfall men den medger 
också en överblickbar och via sina kanter en 
mer bollkontrollerad aktivitet vilken lättare kan 
samordnas med andra aktiviteter för en inkluderande 
rastverksamhet.

Flatås park / 02Landskap 
Exempel vägledande, rumsskapande belysning.
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Gestaltningsprogram, samråd
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-03-02

Färgsättning på utrustning som 
samspelar med skolans fasader

Detaljer i trä som sampelar med 
skolans utformning, exempelvid 

pergola och cykeltak

Exempel på sammanbyggd  
bänk och mur. Möte mellan  

trä och natursten.

Skuggtåliga växter

Varierande stensättning ger platsen 
en mer livfull och ombonad känsla

Källa: https://nola.se/
products/34558-2/

Källa: http://dorstarm.ru/fardig-
spalje/

Källa: https://www.streetlife.nl/en/
products/roughready-top-seats

Källa: Topia landskapsarkitekter

Källa: http://landezine.com/index.
php/2014/11/woolwich-squares-by-

gustafson-porter/woolwich_squares-
by-gustafson_porter_landscape_

architecture-11/ 

Material Skoltorget

Gestaltningsprinciper

Material vid skoltorget

Material, växtlighet: Gräs, grus (stenmjöl), marktegel alternativt 
betongmarksten. Asfalt undviks. 

Träd: Björk, lönn, ek, dubbelblommande fågelbär.

Skoltorg- förslag, skala 1: 500

N

Material markkompletteringar, möbler etc

Pergola, cykeltak, bänkar ska samspela med byggnadernas 
kulörsättning eller tillåtas ha sina naturliga egenfärger såsom sten, 
trä, aluminium och tegel.

Belysning

Belysning ska utformas med målsättning att uppnå ett 
välkommnande tryggt skoltorg. Till exempel lägre sittande 
belysningsarmaturer	för	att	bryta	upp	platsen	i	flera	rumsligheter	
samt koncentration på huvudentréen och välupplyst cykelparkering.

Cykelparkering

Cykelparkering under tak

RHP Pergola

Busshållp
lats

Väntzon

Ginnlögs väg

Enköpingsvägen

Sittplatser
Huvudentré

Plats för samling

Befintlig gång- & cykelväg

Ny gång- & cykelväg

Finnstarondellen
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Gestaltningsprogram, samråd
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-03-02

Möjlig expansion

Skolbyggnaden ska i utförande och disposition medge en 
expansion till ytterligare 500 elever. 

Utbyggnaden ska ha samma kulörprinciper och 
arkitektoniskt uttryck som huvudbyggnaden.

I illustrationsplanen redovisar den utbyggda delen egna 
entréer. Två stycken från söder för att tillgodose de 
eventuellt yngsta barnens behov av en trygg lugn skolstart 
vid hämtning och lämning samt en större dubbelsidig i 
länkbyggnaden vilken binder samman de två skolkropparna 
och också bildar utrymnings väg för skolbyggnaden i etapp 
ett. 

Utformning för möjlig expansion av elevplatser

Möjlig expansion

Gestaltningsprinciper

Etapp 1

Etapp 1 Möjlig expansion

Gestaltningsprinciper

Gräns skolgård
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Villa Karlsson / Tham Videgård 
Monokromt genomförd gestaltning

Sands Hus / Thomas Marks 
Ton-i-ton

Parhus Ulvsunda/ Sandell Sandberg 
Exempel på god detaljbearbetning  

i fasadgenomförandet

Radhus/ Marge 
Exempel på sadeltak med gaveln mot gatan 
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Gestaltningsprinciper
Bostäder

• Omsorg i utformningen, gemensam gestaltning med 
rekreationsparken och skolan i materialval och kulörer, 
både vad gäller vegetation, markmaterial och byggnader.

• Entréer placeras mot gatan. Förgårdsmarken anpassas 
till väderstreck och uteplatsplacering. Parkeringsplats 
på tomten, eventuella bostadskomplement såsom garage 
och förråd ska utformas underordnande i förhållande till 
bostadsbebyggelsen. 

• I mitten av området bildas ett gångstråk längs med det 
öppna diket. Dikesdragning och gångstig ska utformas  
naturligt organsikt i en ringlande form. Spänger i trä 
över diket. Avgränsande växtlighet till tomtmark ska vara 
häckar av friväxande häckar som gynnar pollinatörer och 
fåglar.

• Bostäderna är i två våningar och utgörs av parhus eller 
radhus. Huvudprincipen för placeringen av byggnaderna 
är att de ska placeras på ett tydligt och konsekvent sätt i 
förhållande till gatan. Bostäderna ska ha plats för minst en 
parkeringsplats per tomt.

Övergripande riktlinjer

Byggnaderna ska utföras med målade, i huvudsak panelklädda 
fasader och sadeltak belagt med matta röda takpannor eller 
röd plåt. Undersida takfot, undersida taksprång, taktassar och 
knutbrädor där sådana förekommer målas i samma färg som 
fasaden. Skorstenar, takkompletteringar och taksäkerhet infärgas 
gärna i samma kulör som taket. Elskåp och dylikt infärgas i 
samma kulör som gatufasaden. 

Kulören på fasaden ska samordnas med en färgpalett från 
traditionella slamfärger i en orange-röd-rödbrun skala. Med 
hjälp av paletten kan bebyggelsen varieras i färg men ändå hållas 
samman till en helhet.

Som alternativ till ett helt monokromt kulörkoncept kan 
ett  kulörkoncept med kulörer ton-i-ton uppnå liknande 
gestaltningsmässiga fördelar.  Då gäller lika som ovan men att 
kulörer ton-i-ton accepteras på fönsterbågar, dörrar och jalusier 
och andra utvändiga solavskärmningar. 

Material och kulör

Fasadernas utformning

Material, växtlighet: gräs/ängsytor, grusgångar (stenmjöl) . Träd; 
ek,	lönn,	lind,	hassel,	avenbok		m.fl.	

Husen ska utföras med sadeltak. Takvinkeln ska vara 
mellan 25-35 grader. Garage kan ha ett enklare uttryck än 
huvudbyggnaden. Komplementbyggnader såsom garage, förråd 
och återvinningshus ska i huvudsak ha fasader av trä och 
underordnas bostadshusens volymer, formspråk och färger. 
Tekniska	byggnader	såsom	nätstation	m.fl.	anpassas	i	färg	
och material till omgivande bebyggelse. Avfallshantering och 
sopsortering sker på den gemensamma uppsamlingsplatsen med 
staket runt kärl/ alternativt avfallsbyggnad som utformas lika 
fasader i området.

En god detaljbearbetning är viktig för att husen ska upplevas 
som kvalitetsmässiga. Elementskarvar undviks, och i fall 
de förekommer ska de tas omhand med lister och inte bli 
dominerande. Sockellivet ska komma så nära fasadlivet som 
möjligt. Mötet mellan sockel och fasadliv kan tas upp av en så 
kallad	offerbräda.

Proportioner
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PANTONE 363 C

PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
V I S B YS T H L M 

Gestaltningsprogram, samråd
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-03-02

Rekreationsparken

Landskapsrum

Med massbalans modelleras kullar och vattenstråk fram 
som	fyller	flera	funktioner;	de	skapar	större	och	mindre	
rumsbildningar, visuell och ljudmässig avskärmning 
från	förbipasserande	bil	och	tågtrafik	och	bidrar	till	
en	större	variation	som	tilltalar	olika	arter	av	flora	och	
fauna. Landskapsrummen ger utrymme för olika aktivi-
tetsytor, plats för rofylld vistelse och social samvaro. De 
pedagogiska möjligheterna med naturmiljön kopplad till 
skolan är många. 

Attraktiva gång- och cykelstråk genom parken skapar 
livgivande	flöden	och	närvaro	i	parken.

Vegetation

Grupper av inhemska träd; lönn, ek, avenbok, fågelbär 
m.fl.	och	vegetationsklädda	kullar	med	bärande	
träd dom fågelbär, rönn, slån m.m. Bullervallar mot 
järnvägen planeras med vegetation vilken hindrar 
pulkaåkning.

Dagvattenanläggning

Vattenstråketutformas	med	flacka	och	variationsrika	
strandmiljöer med fuktälskande och torktåliga växter, 
de plana gräsytorna växlar mellan klippta gräsytor för 
picknick och spontanlek och ytor som utvecklas med rik 
ängsflora.

Ekosystemtjänster med prioritet

• Vattenreglering

• Hälsa och inspiration

• Biologisk mångfald – värdefulla biotoper

• Biologisk mångfald – spridningsvägar

En plats för rekreation, rörelse och samvaro

Naturlik dagvattenpark, mindre skötsel

Vegetation tillåts växa runt dammen. Korsängens vattenpark, 
Enköping

Gångväg av enbart klippt gräs (ej körbar)

Exempel på vegetationsbeklädd bullervall

Öppna diken  
och bäckar

Skötselbehov

Större delen av parken ska planeras för minimalt 
behov av skötsel. 
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Gestaltningsprogram, samråd
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-03-02

Skolväg, angöring och parkering

Skolan ska utformas för säker skolväg. Från 
Bro, norr om Enköpingsvägen, kan passage 
över Enköpingsvägen göras vid undergången 
ca 150 meter nordväst om Finnstarondellen. 
De gående/ cyklande kan sedan promenera 
till Finnstarondellen på gång och cykelväg 
och sedan ta övergångsstället över Ginnlögs 
väg. Entrén till skolan ska vara placerad så den 
genaste vägen blir att använda övergångsstället.

Barn som kommer med skolskjuts ska 
kunna	lämnas	av	i	bussficka	precis	vid	
skolans entréplats. För att samverka med 
förbipasserande	cykeltrafik	anordnas	räcken	
och övergångsställe vid cykel- och gångvägen.

Gående och cyklister från pendeln eller från 
Stationsvägen kan använda en nyanlagd gång- 
och cykelväg med övergångsställe invid den 
nya	rondellen,	där	trafiken	självmant	saktar	
ner, de använder sedan den nyanlagda gång och 
cykelvägen som leder över Järnvägen mot IP, till 
skolans bilfria entréplats.

Gående eller cyklister som kommer från 
Rosenängarna tar övergångsstället vid 
Finnstarondellen över Enköpingsvägen och når 
direkt entréplatsen.

Barn som kommer från Kockbackahållet/ 
Kungsängen ska ha möjlighet att promenera/ 
cykla genom parken och nå skolan från sydväst.

Barnsäker och trygg skolväg

Hämtning och lämning sker med en 
lokal vägslinga runt parkeringen. Ett par 
platser	finns	också	vid	idrotten	och	invid	
angöringsplatsen.

Hämtning och lämning

En tillgänglig parkeringsplats ska ligga 25 m från 
huvudentrén,	för	att	uppnå	detta	finns	en	plats	
i anslutning till angöringen för leveranser och 
sophämtning.

Parkering för skolans personal, korttidsparkering för 
föräldrar och besökande till idrottssalen sker invid 
idrottshallen. 

Parkering

Angöring till skolan görs via den nya rondellen vid 
korsningen	Stationsvägen/	Ginnlögs	väg.	Tung	trafik	
angör skolans kök,  avfallsrum samt lastintag för 
övrigt direkt vid angöringsplatsen.

Angöring

Barnsäker  väg till skolan och kring angöring och parkering

Vägar till den nya skolan från olika håll samt koppling 
till IP över den nya GC-vägen vid järnvägsbron.

IP

Bro centrum

Ny rondell Inlastning
Vändplan

Ginnlögs väg

P
-p
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P
-p
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ts

e
r

Hämta/Lämna

RHP

Kungsängen

Material och vegetation

Parkeringsytor och angöring RHP-plats utförs i dränerande 
material och med insprängda ytor för träd och buskvegetation 
där	så	är	möjligt	avseende	siktlinjer	och	trafiksäkerhet.	
Genaste vägar ska förses med förstärkande material för att de 
gräsytor som planeras ska klara slitaget och se välvårdade ut.

Övergångsställen för gång-cykel kan uppföras upphöjda med 
avvikande material.
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Gestaltningsprogram, samråd
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-03-02

Gator och stråk

Den nya gatan runt bostadsområdet utförs som 
enkelriktad, med trottoarzon mot parken i norr och 
mot bostäderna i söder.

Den nya gång- och cykelkopplingen till Bro IP utförs 
i sk kallad regional standard. Över spåren smalnas 
den av något.

Två gång- cykelstråk går genom parken. En som 
löper längs Enköpingsvägen och blir den lugna 
passagen förbi den nya rekreationsparken. Den andra 
som löper från Brandsstationen blir en genväg för 
att komma till IP på södra sidan om järnvägen. Se 
vidstående illustration.

Utformning nya gator och nya cykelstråk

Trygg miljö genom vuxennärvaro

Belysning

Belysning genom parken ska vara av miljöskapande 
karaktär med fokus på upplevelsen av vattenrummet 
och stödja rumsskapandet längs den böljande 
bullervallen. Belysningen ska inte skapa störningar 
för djurlivet.

Den	ska	ha	en	trygghetsskapande	effekt	och	genom	
att lysa upp och vägleda, samt, på vissa strategiska 
platser, vara avledande till skydd för skadegörelse.

Trygg miljö

Utsnitt ur illustrationsplanen

Gång och 
cykelstråk

Gångstråk av klippt gräs. Sådd gräsyta på bärlager. Enbart klippt gräs (ej körbar)
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Gestaltningsprogram, samråd
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-03-02

Medverkande

Medverkande från Upplands-Bro kommun:

Planarkitekt   Lina Wallenius

Planarkitekt   Anna Duarte

Exploateringsingenjör  Lena Aldenhed

Fastighetschef   Frank Renebo

Medverkande konsulter i framtagning av förslag på gestaltning:

Arkitekter från Visbyark;  

 

LA-Arkitekter från Topia;  

Trafikkonsult	från	Trivector	AB	

Framtagning gestaltningsprogram

Illustration från järnvägsviadukten, Ginnlögs väg 
På höger sida syns närmast nya föreslagna bostäder. Bakom dessa syns skolan med idrottssalen i förgrunden.
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Henric Carlson 

Planchef 

Planavdelningen 

+46 8-581 691 31 

henric.carlson@upplands-bro.se 

   KS 20/0742  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

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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Planuppdrag för del av Jursta 3:5 och 3:6 

Förslag till beslut 

1. Planbesked ges för del av Jursta 3:5 och 3:6 

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram förslag till ny 

detaljplan för del av Jursta 3:5 och 3:6 

3. Avgift tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Åtgärden är 

att betrakta som stor 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till Jursta 3:5 och 3:6 har inkommit med en ansökan om 

planbesked med en önskan om att ändra befintlig plan för att skapa bättre 

möjligheter att tillskapa nya, marknära, bostäder. Fastighetsägaren föreslår en 

minskning av minsta tomtstorlek från 850 m2 till 600–650 m2. De önskar även 

se över planbestämmelsen för att endast tillåta friliggande hus och att även 

tillåta tvåvåningshus. I gällande plan tillåts endast en våning. Planavdelningen 

ser positivt på ansökan om nytt planbesked. De åtgärder som föreslås bedöms 

inte leda till några betydande förändringar jämfört med befintlig plan. I 

kommande planarbete är det viktigt att studera hur en tätare bebyggelse kan 

påverka landskapsbilden. Det är också viktigt att säkerställa att de slutsatser 

som låg till grund för gällande plan inte har blivit inaktuella. Riktlinjer för ett 

kommande planarbete har utvecklats i ett plandirektiv. Planen bör kunna antas 

2023. Åtgärden är att betrakta som stor. Avgift tas ut enligt gällande taxa. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2021 

 Plandirektiv för del av Jursta 3:5 och 3:6 den 1 mars 2021 

 Fastighetsägarens ansökan om planbesked den 3 november 2020 

 Gällande plan, Detaljplan för del JURSTA (Jursta gård), 0313 

Ärendet 

Fastighetsägaren till Jursta 3:5 och 3:6 har inkommit med en ansökan om 

planbesked med en önskan om att ändra befintlig plan för att skapa bättre 

möjligheter att tillskapa nya, marknära, bostäder i Bro. Önskad åtgärd är att 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 20/0742 

 

 

göra mindre förändringar i gällande detaljplan för del av JURSTA (Jursta 

gård). Ansökan om planbesked gäller möjligheten att kunna stycka av något 

mindre tomter och att ge möjlighet till villabebyggelse med två våningsplan.  

Fastighetsägaren föreslår en minskning av minsta tomtstorlek från 850 m2 till 

600–650 m2. De önskar även se över planbestämmelsen för att endast tillåta 

friliggande hus och att möjliggöra en flexibel markanvändning i stil med den 

relativt nyligen uppförda bebyggelsen i detaljplan för Jursta 3:14 m.fl. (Östra 

Jursta gård). Detta för att skapa en varierad bostadsbebyggelse och 

boendemiljö av småhus. 

Planavdelningen ser positivt på ansökan om nytt planbesked avseende mindre 

förändringar i gällande plan. De åtgärder som föreslås bedöms inte leda till så 

stora förändringar att det avviker i någon nämnvärd utsträckning från det som 

redan i dagsläget går att bygga med befintlig plan.  

Då den nya planen föreslås tillåta mindre tomter och en våning högre 

bebyggelse är det viktigt att göra en bedömning av hur det kan påverka 

landskapsbilden. Om det bedöms nödvändigt kan det vara aktuellt att reglera 

utformningen på tillkommande bebyggelse, dels för att den ska anpassas till 

den lantliga karaktär som finns på platsen, dels med tanke på att läget är det 

första mötet med Bro om man kommer väster ifrån.  

En bedömning om några av de slutsatser som låg till grund för gällande plan 

har blivit inaktuella behöver också göras. Det är därför viktigt att i kommande 

planarbete utveckla ett resonemang kring dagvatten, naturvärden och 

geoteknik. Det är också viktigt att följa upp att de exploateringsåtaganden som 

är kopplade till genomförandet av planen uppdateras och förs över till ett nytt 

exploateringsavtal.  

 

Barnperspektiv 

En utbyggnad i enlighet med föreslagen detaljplan medför tillkommande 

bostäder och ett befolkningstillskott i alla åldrar. Antalet barn i området kan 

vara något högre under inflyttningsperioden. Uppskattningsvis kan 

barnfamiljer vara en målgrupp som kommer att flytta in i villor och radhus.  

En hel del av tomterna kommer att ligga intill naturmark och skapar god 

utemiljö för lek och rekreation. 

En yta inom planområdet är reserverad åt förskoleändamål. Närmaste förskola 

finns i Östra Jursta som ligger intill planområdet. Det behöver ses över om den 

har kapacitet att ta emot samtliga barn som kommer att flytta in.  

I det kommande planarbetet måste en bedömning kring trafiksäkerheten göras 

för att se till att skapa en bra trafikmiljö för barn- och unga, bl.a. avseende 

tillgång till gång- och cykelväg. 
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Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

 

 

Bilagor 

 Plandirektiv för del av Jursta 3:5 och 3:6 

 

Beslut sänds till 

 Stena fastigheter 
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PLANDIREKTIV 

 Datum Vår beteckning 

 2021-03-01 KS 20/0742–1   

 
 

 

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 
 

 

Plandirektiv för del av Jursta 3:5 och 3:6 i Bro  
 

  
Föreslaget planområde är markerat med röd streckad linje.   

Inkommet datum 

Den 3 november 2020. 

Fastighetsbeteckning 

Del av fastigheten Jursta 3:5 och Jursta 3:6. 

Fastighetsägare 

Stena Fastigheter Stockholm AB. 

Förfrågan från 

Fastighetsägaren.   
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Önskad åtgärd  

Ansökan om nytt planbesked 

Fastighetsägarens önskan är att ändra befintlig plan för att skapa bättre 

möjligheter att tillskapa nya, marknära, bostäder i Bro. Önskad åtgärd är att 

göra mindre förändringar i gällande detaljplan för del av JURSTA (Jursta 

gård). Ansökan om planbesked gäller möjligheten att kunna stycka av något 

mindre tomter och att ge möjlighet till villabebyggelse med två våningsplan.  

 

Fastighetsägaren föreslår en minskning av minsta tomtstorlek från 850 m2 till 

600–650 m2. De önskar att se över planbestämmelsen om tillåtelse av endast 

friliggande hus. Detta för att möjliggöra en flexibel markanvändning i stil med 

den relativt nyligen uppförda bebyggelsen i detaljplan för Jursta 3:14 m.fl. 

(Östra Jursta gård). Detta för att skapa en varierad bostadsbebyggelse och 

boendemiljö av småhus.  
 

 
Bilden är tagen från fastighetsägarens ansökan om planbesked och visar det nya 

något mindre planområdet färglagt som en blå yta.  

Gällande plan för området 

Detaljplan för del av JURSTA (Jursta gård), nr 0313. 

Bro, Upplands-Bro kommun  

Genomförandetid 

Genomförandetiden upphör den 12 juli år 2022. 

Det är lämpligt att inte anta en ny plan innan genomförandetiden gått ut. 
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Användning och bestämmelser 

Gällande plan 

I befintligt planförslag får bostäder endast förekomma som friliggande hus. 

Huvudbyggnad med en våning om 170 m2 får uppföras på varje tomt. Minsta 

tomtstorlek är reglerad till 850 m2 enligt planbestämmelsen B1 i plankartan.  

I en del som ligger intill Jursta gård tillåts radhus i två våningar utan inredd 

vind (B2). Runt befintlig bostadsbebyggelse finns och bestämmelser som säger 

att endast en huvudbyggnad och tillhörande uthus får uppföras på tomten. 

Kvarteret skall utgöra en tomt och bebyggelsen, trädgårdsanläggningar och 

anläggningar skall anpassas till den kulturhistoriska miljön (B3). 

 

Utöver bostäder är en förskola på högst en våning föreslagen i plankartan (S). 

Småindustri och hantverk tillåts men får inte vara störande eller medföra risker 

för omgivningen. Högsta byggnadshöjd är angiven som 9.0 m. Största 

byggnadsarea får utgör 50% av fastighetsarean (Jm).   

 

(Se plankarta med högre upplösning på nästkommande sidor.) 

 

Ansökan om nytt planbesked 

Delar av fastigheterna Jursta 3:5 och 3:6 har en totalareal på cirka 27 ha.  

Om föreslagna mindre förändringar enligt önskad åtgärd godkänns, kommer 

den nya ansökan om planbesked att utgå ifrån gällande plan. 

 

 
Rödstreckad linje visar ny föreslagen dragning av planområdesgräns i ansökan om 

nytt planbesked.   
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Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 

I befintlig detaljplan och ansökan om nytt planbesked är markanvändningen 

densamma.  

Ansökan om nytt planbesked 

Platsen avgränsas av ett mindre skogsområde, en verksamhetslokal med aktiv 

försäljning av kakel och klinker samt av Bro-Bålsta golfklubb i norr. I öster 

avgränsas platsen av järnvägen Mälarbanan samt Enköpingsvägen. På andra 

sidan järnvägen ligger galoppbanan Bro Park. Platsen ligger intill 

bostadsområdet Kvista och ett mindre skogsområde i söder. I väster avgränsas 

platsen av Jurstagårdsvägen och ett sammanhängande skogsområde.  

Stora delar av platsen utgörs av jordbruksmark, vilket inkluderar åker- och 

ängsmark samt ett antal åkerholmar i olika storlekar. Det finns en skogsbeklädd 

höjd i områdets mitt. Inom området ligger den ursprungliga jordbruksenheten 

Jursta Gård som tidigare har brukats.  

Planområdet har ännu inte exploaterats enligt gällande planförslag. 

  
Flygbilden visar det nya föreslagna planområdet i förhållande till resterande Bro 

tätort. 

Landskapsbild och stadsbild 

Gällande plan 

Landskapet är ett relativt flackt jordbrukslandskap med ett antal sparade 

skogspartier. Om den bebyggelse som tillåts i gällande plan hade byggts ut 

skulle området präglats av föreslagen småskalig bostadsbebyggelse i områdets 

lägre partier, likt den som tillkommit i Östra Jursta gård. Radhuslängor föreslås 

ersätta Jursta gårds tidigare ekonomibyggnader och uppföras i liknande skala 

samt omfattning. Den existerande gårdstomten, inkluderat dess bebyggelse, 

fortsätter att karakterisera landskapet även om dess omgivningar delvis ändras. 

 
  



14 Planuppdrag för del av Jursta 3:5 och 3:6 - KS 20/0742-2 Planuppdrag för del av Jursta 3:5 och 3:6 : Plandirektiv för del av Jursta 3_5 och 3_6

 

    8 (16)  
   

 
 

Ansökan om nytt planbesked  

Ansökan innebär mindre justeringar i gällande planförslag. Målsättningen är att 

skapa ett naturnära boende i kultur- och jordbruksstil som möjliggör till 

rekreation. Villabebyggelse i två våningar innebär att landskapets höjdpartier 

kan bli något mindre synliga. Förminskade tomtstorlekar och 

tomtavstyckningar kan skapa en tätare bostadsbebyggelse då fler bostäder får 

plats inom kvartersmarkens gränser. En tätare bostadsbebyggelse antas 

begränsa siktlinjerna genom landskapet. Fortsättningsvis kommer det att 

innebära en reducering av grönytor samt en ökning av hårdgjorda ytor. 

Ett tillskott på bostäder innebär att fler människor kan bosätta sig i området.  

Kulturhistoriska värden  

Gällande plan 

Stora ytor naturmark bevaras i gällande planförslag för att bland annat ta 

hänsyn till kulturhistoriska lämningar. Planläggningen av föreslagen 

bostadsbebyggelse har anpassats därefter.  

Ansökan om nytt planbesked 

Ambitionen är att ansökan om nytt planbesked anpassas efter de 

kulturhistoriska värdena, för att säkra att dessa finns kvar. Fastighetsägaren 

behöver uppvisa hur de mindre förändringarna i planförslaget kommer att se ut 

för att kunna säkerställa detta. 

Fornminnen 

Gällande plan 

Planförslaget är anpassat så att fornlämningar inom planområdet inte berörs av 

den potentiella exploateringen. Stockholms läns museum gjorde en arkeologisk 

utredning över planområdet. Utredningen visade att det har påträffats elva 

registrerade fornlämningar på platsen.  

År 2005 gjordes en arkeologisk förundersökning över potentiella berörda 

fornlämningar. Gravfältet RAÄ 56 bibehålls i sitt nuvarande skick. Boplatserna 

RAÄ 143:1, RAÄ 286 och RAÄ 287 omfattar större ytor, vilka är 

fornlämningar som planförslaget inte har någon inverkan på. Graven RAÄ 54 

har dokumenterats och tagits bort då den förekom i skadat skick.  

 

Ansökan om nytt planbesked 

Ingen ändring av markanvändningen föreslås. En ny plan i linje med ansökan 

om planbesked bedöms inte ha någon påverkan på fornminnen. 
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Natur 

Information nedan gäller både för befintlig plan och ansökan om nytt planbesked 

Landskapet beskrivs som ett småkuperat, öppet jordbrukslandskap som 

mestadels består av åkrar, skog, hagmarker och gårdsbebyggelse enligt den 

översiktliga landskapsbeskrivningen. Delar av området har klass 4 enligt 

åkermarks graderat 1976 och 2003. En flack höjdsträckning finns i väster och 

en skogsbeklädd höjd ligger i öster. Det västra skogspartiet utgörs av en mer 

trivial skog, medan det östra partiet har höga naturvärden med gamla träd och 

förekomst av skyddsvärda arter. Det påträffas viktiga spridningssamband för 

arter knutna till ädellövmiljöer. Stora delar av planområdet utgör Närnatur 

2008. Planområdet ligger inte inom grönkil. 

Inom planområdet finns det öppen gräsmarker med tunt jordtäcke med blottade 

hällar, dessa områden har fått klass 2, högt naturvärde enligt SIS-standarden. 

Detta på grund av förekomsten av hävdgynnad flora samt inslag av buskar som 

är värdefullt för häckande småfågel. Högväxt och bitvis fuktig gräsmark kan 

utgöra väldigt värdefulla rastplatser för insekter och groddjur.  

I sin helhet förmodas något mer naturmark tas i anspråk i den nya ansökan. 

Detta beror på att en tätare bebyggelse och ett högre antal bostäder kan göra att 

mer mark i anspråkstas för parkerings- och gaturumsändamål till exempel. 

Dock är målsättningen att bevara grönytor i så hög utsträckning som möjligt 

för ett naturnära boende som möjliggör rekreation.  

Vatten 

Information nedan gäller både för befintlig plan och ansökan om nytt planbesked 

Avrinning av dagvatten från fastigheterna sker via Brobäcken som rinner ut i 

Broviken. Broviken ingår i Natura 2000-området Broviken vars högsta 

bevarandevärden är grunda mjukbottnar med riklig undervattensvegetation som 

också är känsliga för grumling. Recipient för fastigheterna är 

vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Vattenförekomstens ekologiska status är 

måttlig och den kemiska statusen uppnår ej god status. Detta medför strängare 

krav på dagvattenreningen. Planområdet ligger dessutom i avrinningsområde 

för ESKO (ekologiskt särskilt känsligt område). Landskapet inom planområdet 

och exploateringsgraden möjliggör att tillräckligt stora ytor avsätts för 

dagvattenhantering. Om en god dagvattenhantering utförs bedöms detaljplanen 

inte påverka Mälaren-Görväln och Broviken nämnvärt.  

Då påverkan på Broviken varit omdiskuterad håller Upplands-Bro kommun på 

att ta fram åtgärdsförslag i Bro tätort för att minska den totala påverkan. Ett 

antal dammar, våtmarker samt bäckar föreslås för att både rena och skapa 

bättre flödesreglering.   

Det finns instängda områden inom planområdet enligt en lågpunktskartering 

för översvämningsrisk vid skyfall gjord av Länsstyrelsen.  

Det finns ett aktivt markavvattningsföretag vid namn Jursta-Pumpskiftets df.  

Planområdet ligger utanför den sekundära skyddszonen för 

vattenskyddsområdet för Östra Mälaren. 
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Gällande plan 

I gällande plan anses dagvatten från bostadskvarter kunna tas om hand lokalt 

innan det leds vidare till Brobäcken. Inom småindustri föreslås mindre dammar 

anordnas.  

 

Ansökan om nytt planbesked  

Mindre justeringar i planförslaget innebär något ändrade förutsättningar för hur 

dagvattenhanteringen kommer att se ut. En större mängd hårdgjord yta medför 

till exempel att större vattenmängder från gator eller tak behöver tas om hand.  

I samband med att planen ändras bör det säkerställas att den dagvattenlösning 

som föreslås i gällande plan lever upp till de krav på dagvattenrening och 

fördröjning av dagvatten som ställs i dagsläget. Rekommendationen är att en 

dagvattenutredning bör tas fram för att undersöka frågan vidare.  

Strandskydd 

Området omfattas inte av strandskydd. Det blir därför ingen skillnad mellan 

planförslaget och ansökan om nytt planbesked. 

Buller 

Regeringen har fastställt riktvärden för trafikbuller. Enligt Boverkets 

byggregler (BBR) ska ett bostadshus vid fasad ha en ekvivalent ljudnivå som 

understiger 55 dB(A) och en maxnivå understigande 70 dB(A). 

 

Gällande plan 

Bostäder berörs av trafikbuller från dels Ginnlögs väg (tidigare Kvistavägen), 

Enköpingsvägen (ca 20 m) och järnvägen (ca 50 m).  

 

En översiktlig trafikbullerberäkning har gjorts för de bostäder som ligger 

närmast Ginnlögs väg. Bostäder som ligger närmast Ginnlögs väg når en 

ekvivalent ljudnivå om 48 dB(A), 54 dB(A) och en högsta nivå på 74 dB(A). 

Trafikbullret understiger alltså rekommenderade riktvärdena för dessa 

bostäder. 

 

Trafikbullret från Enköpingsvägen och järnvägen redovisas i en rapport 31-

04414-A, 2006-10-25 från ÅF-Ingemansson AB. Resultatet visar att samtliga 

bostadshus, utöver åtta av radhusen, högst får en ekvivalent ljudnivå på 55 

dB(A). Dessa åtta radhus får utmed fasaden mot bullerkällan och norr en 

ekvivalent ljudnivå på 56-60 dB(A). Med planlösningar där boningsrum 

placeras mot andra fasader än mot norr, kan riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 

vid boningsrummen innehållas. Uteplatser kan med fördel anordnas på den 

skyddade sydsidan vilket innebär att högst 70 dB(A) maximal ljudnivå och 55 

dB(A) ekvivalentnivå vid samtliga boningsrum och uteplatser för samtliga 

bostadshus.  

Om det blir aktuellt med kvartstrafik för pendeltågstrafiken mellan 

Kungsängen-Bålsta kan tågtrafiken komma att orsaka ytterligare ljud. I de 

fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen har spårbreddning 

markerats ut längs med Mälarbanan. 
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Ansökan om nytt planbesked 

Fler bilar i området kan skapa grund för en marginell förhöjning av oljud. 

Trafikbullret från ovannämnda vägar bedöms vara likartat med planförslagets 

uppskattning.  

Om man gör en planändring behövs ingen omformulering av planbestämmelser 

kring buller. Lämpliga placeringar av uteplatser och boningsrummens i 

planlösningar bör undersökas vidare. 

Geologiska förhållanden 

Information nedan gäller både för befintlig plan och ansökan om nytt planbesked 

Enligt tidigare utredning 1975–1976 av Sven Tyrén AB och KM AB ”utbreder 

sig större områden med tjockare, relativt fasta jordlager där lera, sand och silt 

kan ingå. Inom dessa områden finns det pariterm de lösare jordlager av sand, 

silt, grovmo och lera. Höjdpartierna består av morän och berg i dagen.”  

I lågpartierna kan det eventuellt bli aktuellt med pålning. 

Riskfrågor 

Information nedan gäller både för befintlig plan och ansökan om nytt planbesked 

Det finns ingen känd information om ras och skred eller översvämningsrisker i 

området, utöver att eventuella vattenmängder kan ansamlas i lågpunkter. Enligt 

fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro kommun 

finns det mindre risk för skred i finkorniga jordarter för delar inom området.  

 

Frågan om risker för farligt gods är utredd i gällande plan. Föreslagen 

bebyggelse ligger mer än 100 meter från järnvägen. Föreslagna 

verksamhetslokaler för småindustri ligger längre än 45 meter bort från 

Mälarbanan. Från Ginnlögs väg (tidigare Kvistavägen) ligger närmaste 

byggrätt från villabebyggelsen 45 meter från vägen. Planförslaget bedöms vara 

förenligt med Länsstyrelsens riktlinjer i policyn. En mer djupgående 

riskutredning bedöms inte som nödvändig.  

 

Ansökan om nytt planbesked 

I ansökan om planbesked är det av vikt att tillkommande bostäder förhåller sig 

till gällande gränser för kvartersmark, för att bibehålla de geografiska 

avstånden till verksamhetslokaler och transportleder. 

 

Hur markförstärkning ska gå till behöver undersökas närmare. Risken för ras 

och skred vid vattenflöden bör utredas vidare när bostäder kommer att ligga 

låglänt.  

Ledningar 

Inga kommunala ledningar finns på platsen idag.  

Gällande plan 

Den västra delen av planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten- 

och avlopp (VA) i befintligt planförslag. Den östra delen planeras att anslutas 

via en gemensam framtida ledning från Jurstaberg.  
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Ansökan om nytt planbesked 

Någon ny lösning för VA bedöms inte behövas i jämförelse med befintligt 

planförslag.   

Tillgänglighet 

Information nedan gäller både för befintlig plan och ansökan om nytt 

planbesked 

Ur ett tillgänglighetsperspektiv är planområdet nästan endast tillgängligt med 

bil via Enköpingsvägen eller Jurstagårdsvägen.  

Närmaste busshållplats är Kvista som ligger ca 550 m fågelvägen från 

planområdets södra del. Buss 555 har relativt låg turtäthet och går en gång i 

halvtimmen från morgon till kväll. Bro pendeltågsstation och busstorg ligger ca 

1,7 km bort (fågelvägen). Pendeltågsstationen trafikeras av halvtimmestrafik 

både i riktning mot Bålsta och Stockholm – Västerhaninge. Det är kvartstrafik 

fram till Kungsängen pendeltågsstation som är stationen innan Bro i riktning 

mot Stockholm C.  

Det saknas dragning av gång- och cykelväg fram till planområdet. Delar av 

Ginnlögs väg och Jurstagårdsvägen har det i dagsläget. 

Gällande plan 

Ginnlögs väg utgör en central del av vägnätet som Jursta gård utgår ifrån. 

Samma väg nås via väg Enköpingsvägen som ansluter till Bro trafikplats på 

E18. Åt öster sammanlänkas Ginnlögs väg till Assurs väg som är en anslutning 

till infartsparkering vid Bro station.  

I det befintliga planförslaget anordnas två nya tillfarter från Ginnlögs väg. 

Tillfarterna planeras vara cirkulationsplatser som en hastighetsbegränsande 

åtgärd och kompletteras med gångvägar som leder in till området. Ginnlögs 

väg förses med gång- och cykelbana på samma gång. På bostadsgatorna inom 

planområdet samsas de olika trafikslagen. 

Parkering anordnas inom kvartersmark i gällande planförslag. Tanken är att 

tillskapa två parkeringsplatser per villatomt och två platser per radhustomt, 

plus gästparkeringsplatser.  

Ambitionen är att busslinjen kan dras via Ginnlögs väg och via Bro-Bålsta 

golfbana till Enköpingsvägen då området är utbyggt. Detta skulle skapa ett 

gångavstånd till busshållplats på maximalt 300 m.  

Ansökan om nytt planbesked  

Tillgängligheten avseende buss, gång- och cykel behöver utvecklas. Föreslagna 

åtgärder är bland annat komplettering av en ny busshållplats och förlängning 

av GC-vägnätet både till- och från samt inom planområdet. Upprättande av 

övergångsställen bör göras för att säkerställa en trafiksäker övergång. 

Trafik- och parkeringslösningar som föreslås i gällande planförslag anses vara 

lämpliga åtgärder även i ett nytt planförslag.  
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Förhållningssätt 

RUFS 
FS    

Information nedan gäller både för befintlig plan och ansökan om nytt planbesked 
I RUFS 2050 föreslås området vara sekundärt bebyggelseläge.  

 

Kartutsnittet är lånat från RUFS 2050, s. 67. Röd pil 

visar planområdets ungefärliga geografiska position.  

Översiktsplanen 

Information nedan gäller både för befintlig plan och ansökan om nytt planbesked 

I översiktsplanen (ÖP 2010) föreslås eller planeras ny bebyggelse i området. 

Planen är i enlighet med översiktsplanen (ÖP 2010) och ligger inom Bros 

tätortsavgränsning.  
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Kartutsnittet är lånat från Översiktsplan 2010, s. 11. Röd pil visar områdets 

geografiska position. 
 

I samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för Bro (2020) pekas 

Enköpingsvägen i den del som ligger strax norr om planområdet ut som entré 

till Bro. Det är viktigt att gestaltningen inom området stärker en sådan entré. 

 

 

  

Översiktliga konsekvenser av förslaget 

Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 

medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa 

konsekvenser kan undvikas eller minskas. 

Ekologiska konsekvenser 

De föreslagna ändringarna berör mark som redan är planlagd för bostäder så en 

ändrad plan bedöms inte leda till annat än obetydliga ekologiska 

konsekvenserna. Det är dock lämpligt att göra en ny bedömning av befintliga 

naturvärden i samband med en ändring av planen.  

 

Sociala konsekvenser 

En förtätning av gällande planförslag innebär att fler kan flytta in vid en 

eventuell planläggning. Platsen blir en förlängning av det nuvarande 

bostadsområdet Östra Jursta och medför en ökad trygghet när fler vistas i 

området. Det kan också leda till att ett tryggare gaturum byggs ut. 
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Närheten till naturen och Låssa riksintresse eller golfbanan utanför 

planområdesgräns skapar goda förutsättningar för ökat friluftsliv och 

utomhusaktivitet för alla åldrar.  

Det finns utvecklingspotential gällande att transportera sig dit med kollektiva 

medel eller genom gång och cykel. Området kan tillgängliggöras ytterligare 

dragning av gång- och cykelnät samt en förlängning av busslinjen, vilket tas 

upp i gällande förslag. Det skapar bättre förutsättningar för ett hållbart resande 

och en aktivare livsstil. En ny busshållplats bör anordnas i och med detta. 

Närheten till Bro samhälle erbjuder samtidigt en bra basservice i form av 

skolor, butikscentrum och pendeltågsstation. 

Barnkonsekvenser 
Information nedan gäller både för befintlig plan och ansökan om nytt planbesked 

I gällande detaljplan medför tillkommande bostäder ett befolkningstillskott i 

alla åldrar. Antalet barn i området kan vara något högre under 

inflyttningsperioden. Uppskattningsvis kan barnfamiljer vara en målgrupp som 

kommer att flytta in i villor och radhus.  

En hel del av tomterna kommer att ligga intill naturmark och skapar god 

utemiljö för lek och rekreation. 

En yta inom planområdet är reserverad åt förskoleändamål. Närmaste förskola 

finns i Östra Jursta som ligger intill planområdet. Det behöver ses över om den 

har kapacitet att ta emot samtliga barn som kommer att flytta in. 

I den nya ansökan om planbesked tillkommer ytterligare bostäder jämfört med 

planförslaget. Det skapar goda förutsättningar för att ytterligare fler 

barnfamiljer kan flytta in i området. Mindre tomtstorlekar skapar något mindre 

tomter och trädgårdar som kan utgöra viktig utemiljö för barn. 

Tillskottet kan öka antalet bilar i området vilket kan göra gaturummet något 

otryggare för barn. Det kan vara aktuellt med hastighetsbegränsande åtgärder 

inom bostadsområdena då trafikslagen delar på gaturummet. Detta för att skapa 

en trafiksäker gatumiljö. 

Ekonomiska konsekvenser 

Information nedan gäller både för befintlig plan och ansökan om nytt planbesked 

Ansökan om planbesked visar på att det finns ett intresse att tillskapa nya 

bostäder inom tätorten. Den föreslagna planläggningen skapar ytterligare 

underlag för att mark söder om Mälarbanan kan exploateras som en del av Bro 

tätorts utveckling. 
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Utlåtande 

Planavdelningen ser positivt på ansökan om nytt planbesked avseende mindre 

förändringar i gällande plan. De åtgärder som föreslås bedöms inte leda till så 

stora förändringar att det avviker i någon nämnvärd utsträckning från det som 

redan i dagsläget går att bygga med befintlig plan.  

Då den nya planen föreslås tillåta mindre tomter och en våning högre 

bebyggelse är det viktigt att göra en bedömning av hur det kan påverka 

landskapsbilden. Om det bedöms nödvändigt kan det vara aktuellt att reglera 

utformningen på tillkommande bebyggelse, dels för att den ska anpassas till 

den lantliga karaktär som finns på platsen, dels med tanke på att läget är det 

första mötet med Bro om man kommer väster ifrån.  

Det är också lämpligt att göra en bedömning kring om några av de slutsatser 

som låg till grund för gällande plan har blivit inaktuella. 

 

Planavdelningens rekommendation är att ingen ny plan bör antas förrän 

planens genomförandetid har gått ut. Planen bör kunna hanteras med normalt 

planförfarande 

Kommande utredningar 

Följande punkter kommer att kräva utredning/förnyat ställningstagande i 

samband med ett planarbete.  

 Gestaltningsfrågor 

 Dagvattenutredning. I kommande planarbete behöver man också ta 

ställning till hur man förhåller sig till det aktiva 

markavvattningsföretaget Jursta-Pumpskiftets df. 

 Geoteknik 

 Naturvärden 

 Trafiksäker miljö för barn 

Det är också viktigt att förnya ett exploateringsavtal som reglerar exploatörens 

åtaganden som är kopplade till genomförandet av planen. 

Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

Tidplan och prioritering 

Projektet föreslås få planprioriteringen 2B. Om resurser finns för att handlägga 

planen bör den kunna samrådas under senare delen av 2021 eller tidigt 2022, 

men i dagsläget saknas resurser att handlägga ärendet. Ett antagande bör kunna 

ske under 2023. 
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Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - 
Problem med tolkningen av PBL och 
strandskyddslagstiftningen i områden med 
gamla detaljplaner och områdesbestämmelser 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott finner ledamotsinitiativet 

besvarat. 

Sammanfattning 

Ett ledamotsinitiativ väcktes vid Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 

den 3 februari av Socialdemokraterna. I detta påpekades det: 

”I kommunen finns många områden med gamla detaljplaner och 

områdesbestämmelser i omvandlingsområden som innehåller bestämmelser 

som inte är anpassade till dagens krav på boende.” 

Förslaget till åtgärd av problemet var att: 

”Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att starta en genomgång och 

aktualisering av de detaljplaner och områdesbestämmelser som berörs.” 

I en genomgång av de områden som stämmer in på beskrivningen kan 

konstateras att en del av dessa planer redan är aktuella för ändringar. I en del 

andra områden kan det konstateras att det finns en efterfrågan på just de 

åtgärder som tas upp i ledamotsinitiativet.  

Planavdelningen delar bilden att det finns ett flertal äldre planer i kommunen 

där det finns ett behov av att ändringar för att de ska anpassas till moderna 

förhållanden, så kallad planrenovering, men i dagsläget har inte avdelningen 

resurser att arbeta med fler än de planer där uppdrag finns för ändring. 

Det pågår på planavdelningen ett arbete med att ställa om till en digital 

detaljplaneprocess. En omfattande översyn av äldre detaljplaner kan med fördel 

göras i samband med att äldre detaljplaner digitaliseras. 

Beslutsunderlag 
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 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2021 

 Landsbygdsplanen, FÖP 2016 

 Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna daterat 3 februari 2021 

Ärendet 

Ett ledamotsinitiativ väcktes vid Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 

den 3 februari av Socialdemokraterna. I detta påpekades det: 

”I kommunen finns många områden med gamla detaljplaner och 

områdesbestämmelser i omvandlingsområden som innehåller bestämmelser 

som inte är anpassade till dagens krav på boende. I dessa områden har 

utvecklats en ”kreativitet” bland de boende där mindre utbyggnader, tak över 

huvudutgång och uterum o.dyl. har utvecklats utan att man har ansökt om 

bygglov. Om då någon gör rätt och ansöker och får nej står Bygg- och 

miljönämnden inför problem som är svårlösta.” 

Förslaget till åtgärd av problemet var att: 

”Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att starta en genomgång och 

aktualisering av de detaljplaner och områdesbestämmelser som berörs. Visst 

arbete pågår redan men vi föreslår att man gör en koncentrerad och förenklad 

process som är mer anpassad till att komma över ovan beskrivna problem.” 

De omvandlingsområden som beskrivs i ledamotsinitiativet gäller områden 

med detaljplan utanför tätorterna. Den problematik som beskrivs gäller även ett 

antal av de detaljplaner som finns inom tätorterna. För att beskriva situationen i 

kommunen har samhällsbyggnadskontoret gjort en snabb översyn över hur 

många detaljplaner det gäller. Situationen ser ut som följer. 
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Söder om Kungsängen: 

Söder om Kungsängen finns tre detaljplaner utanför tätorten varav en är den 

typen av omvandlingsområde som beskrivs, Ålsta-Aspvik-Ensta. Här pågår 

dock en planläggning sedan flera år tillbaka. Arbetet har dragit ut på tiden, men 

är sedan en tid återupptaget och förväntas komma ut på samråd under våren 

2021. 

 

 

 

Sydost om Bro 

Sydöst om Bro finns två detaljplaner utanför tätorten. Söder om Nygårds 

industriområde finns Ängsuddens fritidshusområde som har just den typen av 

bestämmelser som beskrivs i ledamotsinitiativet. Det finns en önskan från de 

boende i området att se över detaljplanebestämmelserna. 
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Söder om Bro: 

Söder om Bro finns fyra områden med äldre detaljplaner. På Ådöhalvön finns 

olika områden med något olika förutsättningar avseende bestämmelser i 

gällande byggnadsplaner. Här har kontoret redan uppdrag att ta fram ändrade 

planer. Särskilt för områdena Verkarviken och Sågbacken gäller att det finns en 

variation i hur stora byggnaderna är. Bestämmelserna kring största 

byggnadsarea är mindre restriktiva i planen för Smidö. Då 

fritidshusbebyggelsen på Alholmen och Gräsholmen ligger på öar bedöms det 

inte finnas något omvandslingstryck där. 
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Norr om Bro: 

Det område i kommunen som har störst antal äldre planer utanför tätorterna är 

norr om Bro. Sammanlagt finns här 14 äldre planer även om vissa av dessa 

omfattar mindre ändringar i befintliga planer. Näshagen är i den fördjupade 

översiktsplanen för landsbygden utpekat som ett lämpligt område att förtäta 

med en bebyggelse likt den som redan finns på plats. En dialog pågår med 

markägare inom området och en ansökan om planbesked kan väntas under 

våren.  

Större delen av området ligger inom försvarets influensområde, vilket avsevärt 

försvårar möjligheterna till att göra ändringar som syftar till att underlätta för 

boende då Försvarsmakten motsätter sig permanentningar inom 

influensområdet. Planavdelningen har i uppdrag att ändra bestämmelserna i 

planen för Kyrkbytorp och utgången i det ärendet kan ge en inriktning för 

möjligheterna att ändra i övriga planer. 
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Slutsats: 

Planavdelningen delar bilden att det finns ett flertal äldre planer i kommunen 

där det finns ett behov av att ändringar för att de ska anpassas till moderna 

förhållanden, så kallad planrenovering, men i dagsläget har inte avdelningen 

resurser att arbeta med fler än de planer som nämndes i genomgången ovan. 

Till skillnad från när vi arbetar med exploatörer finns det begränsade 

möjligheter att finansiera arbetet med äldre planer med planavgifter. 

I FÖP 2016, Landsbygdsplanen, beskrivs förutsättningarna för att kommunens 

landsbygds ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. I många områden på 

landsbygden finns det behov av att reglera kommande utbyggnad och 

förtätning med detaljplaner. Det gäller inte bara i områden med befintliga 

planer utan även i områden som i dagsläget är oplanerade. 

Merparten av de områden som berörs av äldre detaljplaner är också aktuella för 

att få kommunalt vatten- och avlopp, något som ökar trycket på att man ska få 

möjlighet att bygga ut. Det är en omständighet som ytterligare bidrar till 

nödvändigheten av att modernisera befintliga detaljplaner. 

Det pågår på planavdelningen ett arbete med att ställa om till en digital 

detaljplaneprocess. En omfattande översyn av äldre detaljplaner kan med fördel 

göras i samband med att äldre detaljplaner digitaliseras. Det ska dock påpekas 

att en sådan planprocess för modernisering av planer är densamma som i övriga 

processer. Det är svårt att se att det skulle kunna ske genom någon förenklad 

process som föreslås i ledamotsinitiativet. 

Barnperspektiv 

Den diskussion som förs om ändringar i äldre detaljplaner syftar i hög 

utsträckning till att skapa bättre förutsättningar för dem som bor permanent i 

äldre fritidshusområden. Med bättre förutsättningar för att anpassa dessa 

byggnader till dagens krav kan de bli populära som boenden för barnfamiljer 

och på så sätt erbjuda goda uppväxtmiljöer för barn och unga. 
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Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef  

  

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna daterad 3 februari 2021 

Beslut sänds till 

 Initiativrättstagaren 
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Ledamotsinitiativ 

Samhällsbyggnadsutskottet 3 februari 2021 

 

Initiativ med anledning av problem med tolkningen av PBL och 

strandskyddslagstiftningen i områden med gamla detaljplaner och 

områdesbestämmelser. 

I kommunen finns många områden med gamla detaljplaner och områdesbestämmelser i 

omvandlingsområden som innehåller bestämmelser som inte är anpassade till dagens krav på 

boende. I dessa områden har utvecklats en ”kreativitet” bland de boende där mindre 

utbyggnader, tak över huvudutgång och uterum o.dyl. har utvecklats utan att man har ansökt 

om bygglov. Om då någon gör rätt och ansöker och får nej står BMN inför problem som är 

svårlösta.  

Vad gäller områdesbestämmelser är problemen oftast att man vill bygga hus för 

permanentboende i tidigare fritidshusområden med områdesbestämmelser som inte tillåter den 

boyta som önskas. Kontorets förslag till beslut blir då oftast avslag då man följer gällande 

områdesbestämmelser. 

Nämnden försöker då tolka planerna och bestämmelserna på intentionerna i planerna och 

bestämmelserna och kommer då ofta till en mer tillåtande tolkning. 

Kontorets tjänstemän lägger ner ett stort arbete på att utreda ärendena professionellt där sedan 

annat beslut tages. Detta är inte effektivt arbetssätt. 

För rättssäkra, moderna och likvärdiga processer och beslut i dessa frågor  föreslår 

Socialdemokraterna att  

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att starta en genomgång och aktualisering av de 

detaljplaner och områdesbestämmelser som berörs.  

Visst arbete pågår redan men vi föreslår att man gör en koncentrerad och förenklad process 

som är mer anpassad till att komma över ovan beskrivna problem. 

För den socialdemokratiska gruppen i samhällsbyggnadsutskottet Upplands-Bro 

Camilla Janson (S) 

Kommunalråd i opposition 

Samhällsbyggnadsutskottets 2:e vice ordförande 

Gruppledare för Socialdemokraterna 
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Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta följande direktiv 

för det fortsatta arbetet med fördjupad översiktsplan för Bro:  

1 Genom aktiva beslut och insatser förflyttar kommunen gradvis 

tyngdpunkten i Bro söderut mot rondellen vid Enköpingsvägen och 

mot Köpmanvägen, för att i förlängningen knyta ihop station och 

centrum. Detta möjliggörs genom att aktivt arbeta med befintligt centrum, 

utemiljöer och kommersiella förutsättningar, och även genom att främja 

handel och möjliga affärslokaler söder om dagens centrum ner mot 

rondellen och Köpmanvägen. 

 

2 Kommunen ska utveckla stationen till en mötesplats och knutpunkt i 

småstaden Bro, där människor från olika delar av Bro kan mötas. 

Verka för att skapa en västlig entré till stationen för att ytterligare 

knyta ihop Trädgårdsstaden med Bro norr om järnvägen.  

 

3 Kommunen ska utveckla Enköpingsvägen och Köpmanvägen till 

huvudstråk och småstadsgator som knyter ihop Bro och på så sätt 

stärker sammanhållningen 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 tillgängliga ytor, skapa målpunkter och aktiviteter 

längs vägen. Om det tillkommer ny bebyggelse längs Köpmanvägen är det 

viktigt att även denna får en gestaltning som för tankarna till småstad. 

 

Sammanfattning 

Ett antal viktiga frågor, så kallade knäckfrågor, behöver avgöras innan arbetet 

med utställningsförslaget till FÖP Bro kan slutföras. För dessa frågor 

efterfrågar Samhällsbyggnadskontoret fördjupad vägledning från 

Samhällsbyggnadsutskottet. Vägledningen från Samhällsbyggnadsutskottet ges 

nu i form av särskilda direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro. 

Ställningstagandet utgår från dessa knäckfrågor: 
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• CENTRUM: 

‒ Var ligger ett framtida Centrum i Bro? 

• STATIONSOMRÅDET: 

‒ Är området en punkt att passera eller en punkt att samlas vid? 

En barriär eller en knutpunkt? 

• ENKÖPINGSVÄGEN & KÖPMANVÄGEN: 

‒ Hur ser huvudstråken ut i framtida Bro? 

Direktiven ska utgöra utgångspunkter för det fortsatta arbetet med fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Bro.  

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 1 mars 2021 

 

Ärendet 

Ett antal viktiga frågor, så kallade knäckfrågor, behöver avgöras innan arbetet 

med utställningsförslaget till FÖP Bro kan slutföras. För dessa frågor 

efterfrågar Samhällsbyggnadskontoret fördjupad vägledning från 

Samhällsbyggnadsutskottet. Vägledningen från Samhällsbyggnadsutskottet ges 

nu i form av särskilda direktiv för det fortsatta arbetet med FÖP Bro. 

Ställningstagandet utgår från dessa knäckfrågor: 

• CENTRUM: 

‒ Var ligger ett framtida Centrum i Bro? 

• STATIONSOMRÅDET: 

‒ Är området en punkt att passera eller en punkt att samlas vid? 

En barriär eller en knutpunkt? 

• ENKÖPINGSVÄGEN & KÖPMANVÄGEN: 

‒ Hur ser huvudstråken ut i framtida Bro? 

Direktiven ska utgöra utgångspunkter för det fortsatta arbetet med fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Bro.  

1. Bro torg. Var ligger den framtida tyngdpunkten i Bro? 

Varför är detta en knäckfråga? 

Det saknas i dagsläget ett tydligt ställningstagande om var Bro ska ha sitt 

centrum på längre sikt. Med expansion och kraftig tillväxttakt riskerar 

centrumutveckling att ske på flera platser, varför ett tydligt och konkret 

ställningstagande är såväl ekonomiskt som socialt hållbart. Ett trivsamt och 
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välfungerande småstadscentrum skapar liv och rörelse och ökar tryggheten, ger 

arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad service. Ett centrum är också en 

målpunkt dit människor från olika områden och med olika förutsättningar tar 

sig och möts i vardagen. Under arbetet med FÖP:arna har frågan lyfts från 

olika håll om ifall Bro centrum borde förskjutas söderut eller förläggas till en 

ny plats, till exempel vid stationen på södra sidan om järnvägen (i 

Trädgårdsstaden). Denna fråga behöver ett tydligt svar i FÖP Bro.  

Vilken viljeinriktning har kommunen idag? 

I gällande översiktsplan (ÖP 2010) slås det fast att kommunen ska verka för att 

dess två centra – Bro och Kungsängens centrum – stärks för att möjliggöra ett 

större utbud av dagligvaruhandel och kommersiell service. Det står också i ÖP 

2010 att Bro centrums funktion ska stärkas genom att stråket mellan Bro 

centrum och pendeltågsstationen förtydligas. Att Bro centrum fortsatt ska vara 

Bro centrum är också utgångspunkten i de antagna planerna för 

Trädgårdsstaden och Tegelhagen, som båda erbjuder begränsade ytor för 

centrumutveckling.  

FÖP Bro behöver uttrycka en tydlig viljeinriktning att verkligen satsa på 

Bros småstadskärna och utveckla torg, centrum och sammanbindande 

infrastruktur på ett sätt som knyter ihop Bro och de människor som bor 

där. På så sätt ökar den sociala hållbarheten, tryggheten och 

småstadskänslan.  

Har FÖP-arbetet gett oss någon ny kunskap som har betydelse för knäckfrågan? 

Inom ramen för arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för Bro och 

Kungsängen har följande rapporter tagits fram som har betydelse för frågan om 

Bro centrums framtid: 

 En handelsutredning som belyser Bro centrums förutsättningar att 

fortsätta vara Bro centrum. Utredningen tittar också på hur den fysiska 

planeringen kan göra så att Bro centrum fortsätter vara Bro centrum, 

och vilka politiska beslut som krävs för att så ska ske. 

 En marknadsanalys för nya bostäder i Bro centrum. Analysen tittar på 

vilka målgrupper som bedöms vara intresserade av att bo i centrala Bro 

på lite längre sikt, samt vilka marknadsmässiga förutsättningar som 

finns för nyproduktion av bostäder i området. Allt detta utgör viktiga 

förutsättningar för ett levande centrum på befintlig plats i Bro samt för 

övrig planering. 

 En förstudie över Bro centrum som beskriver olika utvecklingsscenarier 

för utveckling och fysisk planering av Bro centrum. 

Vad säger underlagen? 

Utredningarna är kunskapsunderlag och tar inte ställning i principiella frågor 

om kommunens utveckling framåt. Men förstudien för Bro centrum visar på ett 

övertygande sätt att det finns stor potential att utveckla Bro centrum genom 
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förtätning och gestaltning, och genom att på sikt flytta tyngdpunkten för handel 

och service söderut mot rondellen och Köpmanvägen. Detta skulle bidra till att 

koppla ihop stationen med centrum och på så sätt stärka centrala Bro, från 

stationen till nuvarande centrum som mötesplats och knytpunkt för Broborna.  

Handelsutredningen visar att det finns tillräckliga kommersiella förutsättningar 

för att Bro Centrum ska kunna fortsätta vara Bros Centrum, men att det krävs 

goda fysiska förutsättningar. Det ska till exempel vara lätt att ta sig till centrum 

med bil, kollektivtrafik, cykel och till fots. Entréerna bör vara tydliga och väl 

markerade, och parkeringen bör vara rätt dimensionerad efter behoven.  

Sammanfattningsvis finns goda möjligheter att utveckla en attraktiv 

småstadskärna i Bro, som bidrar till ökad social och ekonomisk hållbarhet för 

både boende och handlare.  

Förslag till direktiv 

Genom aktiva beslut och insatser förflyttar kommunen gradvis 

tyngdpunkten i Bro söderut mot rondellen vid Enköpingsvägen och mot 

Köpmanvägen, för att i förlängningen knyta ihop station och centrum.  

Detta möjliggörs genom att aktivt arbeta med befintligt centrum, utemiljöer 

och kommersiella förutsättningar, och även genom att främja handel och 

möjliga affärslokaler söder om dagens centrum ner mot rondellen och 

Köpmanvägen. 

 

2. Hur ska stationsområdet utvecklas?  

Varför är detta en knäckfråga? 

Det saknas i dagsläget ett tydligt ställningstagande om hur kommunen ser 

på framtiden för Bro station. Ska den vara en knutpunkt och mötesplats, 

eller bara en punkt att passera förbi? 

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 fungerande bytespunkt vid pendeltågsstationen. 

Man vill kunna byta smidigt mellan buss, cykel, bil eller taxi och pendeltåg. 

Allt detta tar mark i anspråk. Själva stationen är redan idag för trång och mark 

behöver reserveras i området runt omkring för bytespunktens funktioner som 

inte kan förläggas på annan plats. Planeringen behöver även ta ställning till hur 

man på bästa sätt utnyttjar marken längs Köpmanvägen för att knyta ihop 

stationen med centrum.  

Vilken viljeinriktning har kommunen idag? 

Redan i ÖP 2010 konstateras att det finns ett behov av en utbyggnad av Bro 

station, med en ny uppgång till den nordvästra änden av perrongen. Detta 

skulle minska avståndet till arbetsplatserna och tillkommande bostäder i de 

västra och södra delarna av Bro, och därmed göra kollektivtrafiken mer 
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lättillgänglig. Det bör också minska trängseln som redan idag är stor i 

nuvarande stationsbyggnad.  

ÖP 2010 slår i planeringsinriktningar fast att kommunen ska verka för en 

komplettering av Bro station med en ny in-/utgång, och skapa fler 

infartsparkeringar för både bil och cykel. ÖP 2010 säger också att kommunen 

ska reservera mark i nya detaljplaner för att i framtiden möjliggöra fyrspår på 

Mälarbanan.  

I kapitlet om Bro slår ÖP 2010 fast att kommunen ska överbrygga järnvägen 

som barriär och koppla tydligt samman nuvarande Bro med nya tätortsdelar 

söder om spåren. Kommunen ska också bygga tätt nära stationen och öka 

tillgängligheten till stationen för cyklister, gående och kollektivtrafikresenärer. 

FÖP Bro behöver ytterligare förtydliga visionen för Bro station och hur 

den kan utvecklas som en del av en småstadskärna som knyter ihop olika 

delar av Bro. 

Har FÖP-arbetet gett oss någon ny kunskap som har betydelse för knäckfrågan? 

Stationsutredningen undersöker tre olika scenarier för stationsutveckling: 

befintlig entré, östlig entré och västlig entré. Scenariot befintlig entré bygger på 

att Bros befintliga stationsläge och entré utvecklas och rustas upp. Scenariot 

Västlig entré bygger på att befintligt stationsläge och entré utvecklas och rustas 

upp samt att en ny pendeltågsentré etableras i ett västligt läge. Scenariot Östlig 

entré bygger på att det byggs en ny perrong öster om dagens perrongläge. Alla 

tre scenarier innebär också att bussterminalens kapacitet utökas.  

Utöver detta ger förstudien förslag på vidare utredningar som ytterligare skulle 

stärka kunskapen om förutsättningarna för stationsutvecklingen.  

Vad säger underlagen? 

Förstudien tar inte ställning för något av scenarierna, utan beskriver bara 

förutsättningar, styrkor och svagheter med respektive scenario. Det 

utvecklingsprogram som ska tas fram för Bro stationsområde ska dock ha 

alternativet Västlig entré som huvudfokus enligt ett beslut i 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-02-10 § 8.  

Förslag till direktiv 

Utveckla stationen till en mötesplats och knutpunkt i småstaden Bro, där 

människor från olika delar av Bro kan mötas. Verka för att skapa en 

västlig entré till stationen för att ytterligare knyta ihop Trädgårdsstaden 

med Bro norr om järnvägen.  

3. Huvudstråken – Enköpingsvägen och Köpmanvägen. 

Varför är detta en knäckfråga? 

Det saknas idag ett tydligt ställningstagande för att Enköpingsvägen och 

Köpmanvägen behöver utvecklas som viktiga huvudstråk och småstadsgator. 

Tydliga huvudstråk bidrar till att människor rör sig och möts, både längs vägen 
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och vid målpunkter som torg och parker som ligger i anslutning till stråken. 

Det får inte vara någon tvekan om att kommunens viljeinriktning är att 

Enköpingsvägen och Köpmanvägen utvecklas på ett sätt som knyter ihop olika 

delar av Bro och stärker småstadskänslan och den sociala hållbarheten.  

Bro samhälle definieras idag av otydliga stråk, framför allt mellan stationen 

och torget. Enköpingsvägen som går i öst-västlig riktning genom Bro är en stor 

barriär och ger upplevelsen av genomfartsled snarare än småstadsgata. 

Köpmanvägen å sin sida är inte gestaltad som ett huvudstråk idag, trots att det 

är den genaste vägen mellan stationen och Bro torg. Att göra småstadsgator 

av huvudstråken och skapa trevliga och attraktiva gaturum är en viktig 

byggsten för att stärka småstadskänslan, tryggheten och orienterbarheten 

i centrala Bro.   

Vilken viljeinriktning har kommunen idag? 

I ÖP 2010, kapitel 10 om Bro, slås det fast i en planeringsinriktning att 

kommunen ska utveckla stråket mellan stationen och Bro centrum. I den 

löpande texten står det också att det är av särskilt intresse att se över vägarna 

och förändra intrycken från trafikled till gaturum med hjälp av till exempel 

vegetation och kompletteringsbebyggelse. Det står också att Enköpingsvägen 

på sikt bör kunna bli mer av en stadsgata genom Bro än en traditionell 

landsväg. Det saknas dock tydliga planeringsinriktningar kring detta, och även 

kring Köpmanvägens funktion. Förstudien om Bro centrum pekar på vikten av 

att göra Köpmanvägen till ett tydligare stråk för att stärka kopplingen mellan 

stationen och torget.   

Har FÖP-arbetet gett oss någon ny kunskap som har betydelse för knäckfrågan? 

Förstudien för Bro centrum bekräftar att kopplingen via Köpmanvägen från 

pendeltågsstationen till Bro centrum har svag visuell gestaltning och karaktär. 

Förstudien pekar även på det faktum att Enköpingsvägen inte är integrerad på 

ett bra sätt i området och skapar en barriär mellan stadsdelarna. Förstudien för 

Bro station visar i en integrationsanalys att omvandlingen av Enköpingsvägen 

till stadsgata skulle få stor positiv effekt på vägen som ett orienterande stråk, 

med potential för högre flöden av människor än i dagsläget.   

Vad säger underlagen? 

Som sagt är utredningarna kunskapsunderlag och tar inte ställning i principiella 

frågor om kommunens utveckling framåt. Men både stationsutredningen och 

förstudien för Bro centrum visar på flera möjliga stora vinster med att på olika 

sätt stärka Enköpingsvägen och Köpmanvägen som stråk och utveckla dem i 

riktning mot småstadsgator. Detta skulle till exempel knyta ihop centrum och 

stationen på ett tydligare sätt, ge möjlighet att skapa attraktiva och trivsamma 

gaturum och minska barriäreffekten av Enköpingsvägen.  

Förslag till direktiv 

Utveckla Enköpingsvägen och Köpmanvägen till huvudstråk och 

småstadsgator som knyter ihop Bro och på så sätt stärker 
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sammanhållningen 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 tillgängliga ytor, skapa målpunkter och aktiviteter längs vägen. Om det 

tillkommer ny bebyggelse längs Köpmanvägen är det viktigt att även denna får 

en gestaltning som för tankarna till småstad. 

Barnperspektiv 

Den fördjupade översiktsplanen för Bro anger inriktningen för kommunens 

fysiska planering inom tätorten fram till 2040 och med utblick mot 2050. 

Planen visar hur kommunen vill använda marken och vattnet inom kommunens 

gränser, och svarar på frågor som var kommunen ska bygga, vad vi ska bygga, 

hur vi ska stärka våra frilufts- och rekreationsområden och hur vi ska planera 

för att kunna hantera klimatförändringarna och stärka den sociala hållbarheten i 

kommunen. FÖP Bro kommer ha stor inverkan på barns och ungas liv, framför 

allt för de barn och unga som kommer att bo och leva i kommunen om 5, 10 

och 20 år. Direktiven för FÖP Bro har därför stor påverkan på barn och unga.  

Vi tror att direktiven kommer att ha positiv påverkan på barn och unga på lång 

sikt.  

Att förflytta tyngdpunkten i Bro söderut mot rondellen vid Enköpingsvägen 

och mot Köpmanvägen kommer att knyta ihop Bro centrum med stationen på 

ett tydligare sätt. Det kommer på sikt att skapa ett mer levande centrumstråk 

som ger bättre förutsättningar för handel och service, och alltså ett större utbud 

av närservice för barn och unga i Bro. Förhoppningen är också att detta gör att 

fler från de södra delarna av Bro tar sig till Bro torg och centrumstråket, och att 

unga från olika delar av kommunen på så sätt möts. Nya målpunkter längs 

vägen, som lek- eller parkmiljöer, kan också bidra till hemkänsla, trygghet och 

glädje hos barn och unga.  

Att utveckla Bro station till en knutpunkt och mötesplats kommer att på 

liknande sätt bidra till att unga från olika delar av kommunen möts. Syftet är 

bland annat att bidra till att stärka den sociala sammanhållningen i kommunen 

och minska känslan av utanförskap och risken för motsättningar mellan unga 

från olika stadsdelar.  

Att stärka Enköpingsvägen och Köpmanvägen som centrala stråk genom Bro 

kommer att ha liknande effekt. Vi hoppas också att detta ska bidra till en 

trevligare och tryggare stadsmiljö för både barn och vuxna.  
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BAKGRUND, SYFTE OCH PROCESS

BAKGRUND

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

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

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

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

SYFTE

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

PROCESS

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

Under skissprocessen har flera olika alternativa 
lägen och lösningar för bussterminal och pendel-
tågsentréer prövats. De idéer som prövats men som 
projektgruppen valt att ej gå vidare med finns sam-
manfattade i rapporten. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR / 05

TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET - NULÄGE

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

Analysen visar att centrum är centralt beläget i 
korsningen Köpmanvägen och de östvästliga gång-
stråken genom Råby och Finnsta. Köpmanvägen är 
också ett tydligt stråk mellan centrum och statio-
nen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR / 06

TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET MED PÅGÅENDE PLANER

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

Omvandlingen av Enköpingsvägen får stor effekt, 
och stråket har potential som ett viktigt orienteran-
de stråk i Bro. Trädgårdsstaden blir förhållandevis 
lite integrerat, framförallt på grund av få kopplingar 
över spåren till den välintegrerade delen i norr.
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FÖRUTSÄTTNINGAR / 07

BEFOLKNINGSTÄTHET NULÄGE

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

Analysen visar på högst täthet kring centrum. Sta-
tionen ligger i utkanten av området.
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FÖRUTSÄTTNINGAR / 08

BEFOLKNINGSTÄTHET - TRÄDGÅRDSSTADEN UTBYGGD

Kartan visar boendetäthet med utbyggda struktur-
planer. Det är främst Trädgårdsstaden som påverkar 
den förändrade tätheten. Trädgårdsstaden bidrar 
till ökad täthet lokalt och gör att stationen hamnar i 
ett något mer centralt läge. Tätheten är dock fortsatt 
högst kring centrum.
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FÖRUTSÄTTNINGAR / 09

BARNENS BRO - NULÄGE

CENTRUMUTVECKLING

UTVECKLING TR ÄDGÅRDSSTADEN

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

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

Köp
m

an
vä

ge
n

Enköpingsvägen

Stationsvägen

H
ärnevi skolväg

Bro station



16 Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro - KS 21/0168-1 Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro : Rapport från förstudie om utveckling av Bro stationsområde (2021-02-01)

FÖRUTSÄTTNINGAR / 10

PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN MED PÅGÅENDE PLANERING

CENTRUMUTVECKLING

UTVECKLING TR ÄDGÅRDSSTADEN

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

I de norra delarna av Bro finns stora anlagda parker, 
och även naturområden. Söder om Enköpingsvägen 
finns stora parker i den östra delen, men väster om 
Köpmanvägen saknas i dag parker. Utvecklingen av 
en park kring Sätrabäcken, tillsammans med park-
utvecklingen på befintlig idrottsplan vid Härnevi-
skolan är därför positiv. I Trädgårdsstaden planeras 
inga större parker. Med en bättre koppling över spå-
ren skulle den utvecklade parken vid Sätrabäcken i 
kombination med Svampparken norr om Enköpings-
vägen, kunna användas även av de boende i Träd-
gårdsstaden. Sannolikt behöver detta ändå kombi-
neras med parkutveckling i Trädgårdsstaden.
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FÖRUTSÄTTNINGAR / 11

MÅLPUNKTER MED PÅGÅENDE PLANERING

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

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

CENTRUMUTVECKLING

Blandade funktioner, t.ex. bu-

tiker, restauranger, bibliotek, 

sport, skola och park

UTVECKLING TR ÄDGÅRDSSTADEN
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FÖRUTSÄTTNINGAR / 12

PLATSEN VID STATIONEN - ÖVERBLICKBARHET

Köpmansvägen

Stationvägen

Pizzeria

Cykel-p

Pendel-p

Bro station

Bostadsentré

Verksamhetsentré

Station

Utåtriktad verksamhet

Stråk fotgängare

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta

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

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

Genaste vägen mot Köpmanvägen är en gräsyta
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FÖRUTSÄTTNINGAR / 13

UTVIDGAT SPÅROMRÅDE OCH SKYDDSAVSTÅND 

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

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

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

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

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

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

ev framtida spårmitt (5 m från befintlig spårmitt)

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

Skyddsavstånd parkering (15 m från ev framtida spårmitt)

Skyddsavstånd byggnder (25 m från ev framtida spårmitt)



16 Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro - KS 21/0168-1 Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro : Rapport från förstudie om utveckling av Bro stationsområde (2021-02-01)

SCENARION / 14

SCENARION
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SCENARION / 15

SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - STRUKTUR

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

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

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

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

Köpmanvägen

Härnevi skolväg

Stationsvägen

Allévägen

Trädgårdsstaden

Bro station

Härneviskolan

Gamla stationshuset

Järnvägsparken

Bro
 ce
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0 100 200 300m
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SCENARION / 16

SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - TRAFIK OCH ANGÖRING

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

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

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

Köpmanvägen

Härnevi skolväg

Stationsvägen

Allévägen

Trädgårdsstaden

Bro station

Härneviskolan

Bro
 ce
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um

A

BC

Gamla stationshuset

Järnvägsparken

PARKERING SKISS 201015

LÄGE A LÄGE B LÄGE C

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

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

Alt befintligt läge Bro station

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

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

Alt västlig uppgång 

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

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

Alt ostlig uppgång 

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

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

240 ST (6000m2)

99 ST (250m2)

250m2

145 ST (360m2)

Parkeringsbehov 

Parkering i scenario Befintlig entré

6000m2
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SCENARION / 17

SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - BUSSLINJER

Bilden redovisar de fyra framtida busslinjerna samt 
erättningstrafiken.

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

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

Källa: Trafiknätsanalys Bro, ÅF-Infrastructure AB 
2019-06-13
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SCENARION / 18

A

A

Principsektion AA

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

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

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

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

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

Köpmanvägen

Stationsvägen

Allévägen

SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - STATIONSPLATS
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SCENARION / 19

SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - STRUKTUR

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

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

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

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

DEL 1

DEL 2

Köpmanvägen

H
ärnevi skolväg

Trädgårdsstaden

Bro station

Härneviskolan

Bro
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Stationsvägen
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SCENARION / 20

SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - TRAFIK OCH ANGÖRING

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

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

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

A

B

C

C

Köpmanvägen

H
ärnevi skolväg

Trädgårdsstaden

Bro station

Härneviskolan

Bro
 ce

ntr
um

Stationsvägen

Enköpingsvägen

Övrig koppling/brokoppling

PARKERING SKISS 201015

LÄGE A LÄGE B LÄGE C

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

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

Alt befintligt läge Bro station

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

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

Alt västlig uppgång 

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

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

Alt ostlig uppgång 

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

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

PARKERING SKISS 201015

LÄGE A LÄGE B LÄGE C

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

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

Alt befintligt läge Bro station

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

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

Alt västlig uppgång 

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

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

Alt ostlig uppgång 

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

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

Parkeringsbehov 

Parkering i scenario Västlig entré

240 ST (6000m2)

6000m2

240 ST (6000m2)

99 ST (250m2)

250m2

145 ST (360m2)

360m2
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SCENARION / 21

SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - BUSSLINJER

Bilden redovisar de fyra framtida busslinjerna samt 
erättningstrafiken.

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

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

Källa: Trafiknätsanalys Bro, ÅF-Infrastructure AB 
2019-06-13
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SCENARION / 22

SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - STATIONSPLATS DEL1

Principsektion BB

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

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

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

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

H
ärnevi skolväg

Stationsvägen

B

B
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SCENARION / 23

SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - STATIONSPLATS DEL2

Principsektion CC

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

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

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

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

 C

C
Köpmanvägen

Stationsvägen

Allévägen
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SCENARION / 24

SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - KOPPLING ENKÖPINGSV OCH BRO

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

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

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

H
ärnevi skolväg

Enköpingsvägen

Skällstavägen

Sätrabäcken

 

Lutningsriktning

Bro
 

Stationsvägen
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SCENARION / 25

SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - STRUKTUR

DEL 1

DEL 2

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

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

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

Stationsvägen

Köpmanvägen

0 100 200 300m
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SCENARION / 26

SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - TRAFIK OCH ANGÖRING

B

A

B

C

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

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

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

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

PARKERING SKISS 201015

LÄGE A LÄGE B LÄGE C

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

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

Alt befintligt läge Bro station

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

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

Alt västlig uppgång 

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

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

Alt ostlig uppgång 

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

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

PARKERING SKISS 201015

LÄGE A LÄGE B LÄGE C

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

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

Alt befintligt läge Bro station

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

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

Alt västlig uppgång 

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

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

Alt ostlig uppgång 

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

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

Parkeringsbehov 

Parkering i scenario Östlig entré

1800m2

240 ST (6000m2)

6000m2

99 ST (250m2) 145 ST (360m2)
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SCENARION / 27

SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - BUSSLINJER

Bilden redovisar de fyra framtida busslinjerna samt 
erättningstrafiken.

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

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

Källa: Trafiknätsanalys Bro, ÅF-Infrastructure AB 
2019-06-13
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SCENARION / 28

SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - STATIONSPLATS DEL 1

Principsektion  DD

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

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

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

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

 

D

D

1
G/C

7
B

3
B

3.5
HPL

3
B

3.5
HPL

2.5
C

4
C-p

3
G

Köpmanvägen

Stationsvägen

Härnevi skolväg
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SCENARION / 29

SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - STATIONSPLATS DEL2

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

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

 

Vändplats för bussar i östra delen av 
Stationsvägen

Stationsvägen

Gamla stationshuset

Järnvägsparken
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SCENARION / 30

ÖVRIGT SCENARIO FÖR BUSSTERMINAL

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

En bussterminal med denna utforming är effektiv, kompakt och ger en 
god överblickbarhet för resenärerna. Dock uppfyller den ej i tillräcklig 
utsträckning kapacitetskraven för bussterminalen. 
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KONSEK VENSANALYSER / 31

KONSEKVENSANALYSER
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KONSEK VENSANALYSER / 32

TILLGÅNG TILL GATUNÄTET

NUL ÄGE

ALTERNATIV UTVECKLING BEFINTLIG UPPGÅNG

FÖP 2040 INKL. TR ÄDGÅRDSSTADEN

ALTERNATIV UTVECKLING VÄSTLIG UPPGÅNG ALTERNATIV UTVECKLING ÖSTLIG UPPGÅNG

Om området väster om den nya stationsentrén i sce-
nario Västlig entré får ett utvecklat vägnät för gående 
innebär det en bättre integration. Analysen förutsät-
ter att Enköpingsvägen i alternativet omvandlas till 
stadsgata väster om Råbyrondellen. Stationsvägen 
förlängs och bildar ett viktig stråk parallellt med spå-
ren. Förlängningen sker även i de andra scenarierna 
men får här liten påverkan på helheten eftersom ga-
tunätet i övrigt inte utvecklas.
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KONSEK VENSANALYSER / 33

TÄTHET - VÄSTLIG ENTRÉ

BOENDE INOM 500 M MED PÅGENDE PL ANER

BOENDE INOM 500 M MED PÅGENDE PL ANER OCH VÄSTLIG EXPLOATERING

Enbart scenario Västlig entré har analyserats utifrån 
täthet eftersom det är enbart det alternativet som re-
dovisar en möjlighet till någon större ny exploatering. 
I analysen har antagits att den nytillkomna bebyggel-
sen får en täthet motsvarande de stationsnära kvar-
teren som föreslås i Trädgårdsstaden. Analysen visar 
då en tydlig ökning av tätheten i de västliga delarna 
av Bro. I analysen framstår det som att Bros centrala 
kärna förflyttas från centrum. I analysen ingår dock 
inte dagbefolkning, som ju både idag och framåt är 
koncentrerad i centrum. 
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KONSEK VENSANALYSER / 34

GRÖNSTRUKTUR

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

LING ÖSTLIG ENTRÉ

PARKER OCH GRÖNOMR ÅDEN I VÄSTLIG ENTRÉ

Scenario utveckling västlig entré innebär möjligheter till ökad parkutveckling 
längs Sätrabäcken. Det är positivt både för områdena norr om järnvägen,  men 
även för Trädgårdsstaden. För att Sätrabäcksparken ska komma de boende i 
Trädgårdsstaden till del krävs dock bättre kopplingar över spåren än idag. 
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KONSEK VENSANALYSER / 35

Inget scenario i förstudien innebär nya målpunkter 
för barn på övergripande nivå, även om själva sta-
tionsmiljön är en viktig plats även för barn.  Härne-
vi skolväg som idag är skyltad 30 km/h men som på 
grund av sin utformning sannolikt har lägre faktisk 
hastighet blir i förslaget en gångfartsgata som trafi-
keras av skolbussar samt angöring till befintliga fast-
igheter. 

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

FÖRSLAG BARNENS BRO
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KONSEK VENSANALYSER / 36

SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK

A

A

Utåtriktad verksamhet

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta

Från pendeltågsentrén är överblickbarheten över 
bussterminalen liksom till omgivande stråk bra, vil-
ket skapar goda förutsättningar att kunna orientera 
sig till och från platsen och olika målpunkter. Över-
blickbarheten bidrar även till upplevelsen av trygg-
het. 
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KONSEK VENSANALYSER / 37

SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK DEL 1

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta

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

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

 

A

A

H
ärnevi skolväg

Stationsvägen
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KONSEK VENSANALYSER / 38

SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK DEL 2

Utåtriktad verksamhet

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta

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

 

B

B
Köpmanvägen

Stationsvägen

Allévägen
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KONSEK VENSANALYSER / 39

SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK DEL 1

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

Överblickbarheten bidrar även till upplevelsen av 
trygghet. 

 

Utåtriktad verksamhet

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta
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KONSEK VENSANALYSER / 40

SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK DEL 2

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

Överblickbarheten bidrar även till upplevelsen av 
trygghet. 

 

Utåtriktad verksamhet

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta
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UTVÄRDERING OCH FORTSATT ARBETE
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UTVÄRDERING OCH FORTSATT ARBETE / 42

UTVÄRDERING TRE SCENARION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Kopplingen till Trädgårdsstaden stärks med yt-
terligare en gångtunnel 

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

 

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

 

Scenario Västlig entré

Scenario Befintlig entré

 

Scenario Befintlig entré

Scenario Östlig entré

 

Scenario Östlig entré
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+ Stråket Köpmanvägen stärks

+ Gångtunneln mellan Bro station och Trädgårdssta-
den stärks

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

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

+ Förbättrade förutsättningar för fotgängare och cy-
klister 

+ Kortast körsträckor för busslinjerna

+ En kompakt och överblickbar bussterminal

+ Väl exponerad stationsentré

+ Bebyggelse som ger aktiva fasader till busstorget

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

+ Stråket Köpmanvägen stärks

+ Kopplingen mellan Bro och Trädgårdsstaden stärks 
med flera kopplingar

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

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

+ Förbättrade förutsättningar för fotgängare och cy-
klister 

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

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

+ Väl exponerade stationsentréer

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

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

 

+ Stråket Köpmanvägen stärks

+ Kopplingen mellan Bro och Trädgårdsstaden stärks 
med flera kopplingar

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Hur påverkar scenariet kommunikationer och stråk?

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

Scenario Västlig entré

 

Scenario Västlig entré

 

Scenario Befintlig entré

Scenario Befintlig entré

 

Scenario Östlig entré

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

Scenario Västlig entré

 

Scenario Västlig entré

Scenario Befintlig entré

 

Scenario Befintlig entré

Scenario Östlig entré

 

Scenario Östlig entré
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Övergripande utredningar:

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

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

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

Trafikala utredningar:

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

Scenario Befintlig entré

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

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

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

Scenario Västlig entré

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

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

- Förprojektering av bussgatan längs järnvägen för 
att säkerställa måtten.  

Scenario Östlig entré

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

- Fördjupade utformningsstudier av bussgatan och 
tomtutfarterna.

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

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

FORTSATTA UTREDNINGAR
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Förstudie utveckling av Bro centrum 
 Underlag till arbetet med fördjupad översiktsplan för Bro. 

Varför gör vi det här? 

Samhällsbyggnadschefen fick i mars 2019 i uppdrag av Samhällsbyggnadsutskottet att genomföra en 
förstudie med olika scenarier för utveckling och fysisk planering av Bro centrum. Beslutet bifogas 
som bilaga. Arbetet har pågått intensivt under vår och tidig höst.  

Förstudien består av en bostadsmarknadsanalys, en handelsanalys och en arkitektstudie.  
I arbetsgruppen har representanter från Samhällsbyggnadskontoret och Upplands-Brohus deltagit. 
Avstämningar har också skett med andra fastighetsägare, handlare och bostadsrättsföreningar i 
området. De som vi ännu inte hunnit hämta in kunskaper och tankar ifrån fortsätter vi att samverka 
med under hösten 2019. 

Förstudien är en undersökning om ”vad som kan vara möjligt”. Det är inte ett resultat som ska 
beslutas om att ”just så här ska det bli”.  

Tidshorisonten för utredningen är på lång sikt. Den utgör underlag till bland annat arbetet som pågår 
med den fördjupade översiktsplanen för Bro tätort. Där sträcker sig planeringsidéerna ända till år 
2040 - 2050. 

Vad tar vi med oss vidare i arbetet med den fördjupade översiktsplanen? 

Det finns en stor potential i Bro centrum. Kommunen kan tillsammans med andra aktörer i området 
göra en tydlig satsning på att utveckla centrala Bro genom förtätning och gestaltning av den 
offentliga miljön. Bro centrum kan fortsätta vara, och förädlas som, stadsdelscentrum.  

Vi bör vara flexibla och satsa på attraktivitet i de tillskott av bostäder och andra typer av lokaler som 
görs. Vi kan ge goda förutsättningar för till exempel bostäder för en ökande äldre befolkning. 

Centrumets attraktivitet är lika beroende av dess utbud och innehåll som att de fysiska 
förutsättningarna är goda.  

Kommunen kan stärka orten genom att etablera verksamheter som gör att antalet besökare i centrum 
ökar, skapa nya målpunkter, välutvecklade boendekoncept och ge Bro centrum en ännu tydligare 
identitet som småstad. 

24 september 2019 
Avdelningen för övergripande samhällsplanering, Samhällsbyggnadskontoret
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Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att ta fram en preciserad förstudie 
för utveckling och fysisk planering av Bro centrum.
Två olika utvecklingsscenarier ska mätas mot ett 
antal kriterier:

Rumslig upplevelse 
Småstadskänsla och flöden inkl. entréer 
Lokalfördelning t.ex. bottenvåningslokaler 

Kopplingar 
Stråk för gång och cykeltrafik, biltrafik, grönstruktur 

Tillkommande yta 
I form av boyta, detaljhandel, kommunal närservice 
t.ex. vård och utbildning. Fördelning av dessa
ytor ska baseras på analyser i samverkan med
kommunen.

Sociala aspekter 
Tillgänglighet, kontaktytor, kulturella scener, 
kommersiella och icke-kommersiella mötesplatser, 
potentiella utbildningsmöjligheter och arbetsplatser, 
attraktiva miljöer

Barnperspektivet
• Trygghet

genom siktlinjer, tillgänglighet, orienterbarhet
• Hälsoaspekt

möjligheter till fysisk aktivitet,
• Samspel av miljö och lärande

stimulerande, varierade utomhusmiljöer och
offentliga rum

• Infrastruktur i vardagslivet
närhet till utbildning, fritidsaktiviteter
säker transport med buss och cykel eller gående
sociala mötesplatser
närhet till service och handel

• Konsekvenser av placering av högstadieskola
kommer att ingå i en fördjupad studie kring
skolor vid senare tillfälle.
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Upplands-Bro kommun är en expansiv kommun 
med ett stort behov av nya bostäder, arbetsplatser, 
kommunal service samt handel.
Kommunen har ambition om ytterligare förtätning 
i kollektivtrafiknära områden samt behov av att 
fördjupa arbetet med social hållbarhet, i vilket ett 
fokusområde utgörs av barnperspektivet (barnens 
bästa).
I samband med arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Bro tätort ska det utföras en 
förstudie av utvecklingsscenarier till Bro centrum. 
Se beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, §9 Dnr KS 
19/0110.

Förstudien informeras bland annat av planprojekt 
inom Bro tätort, trafiknätsanalys för Bro samt 
Strategin för ett socialt hållbart Bro.
Förstudien kompletteras med 
Bostadsmarknadsanalys och Handelsutredning för 
att styrka dess relevans som beslutsunderlag.

Inledning

Bro är idag en tätort med stora socioekonomiska 
skillnader mellan invånare och behöver gå från att 
vara en delad till en sammanhållen tätort. Bro utgör 
alltjämt en välfungerande tätort att bo och leva i för 
det stora flertalet invånare. Förutsättningarna för ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete finns.
Hela Bro ska vara en bra plats att växa upp på.
En plats som är bra att växa upp på är också en bra 
plats för vuxna att leva på.
(Strategi för ett socialt hållbart Bro, nulägesbeskrivning, 
2018)

Bro Centrum kan fortsätta att vara ett lokalt centrum 
där utbud och innehåll i första hand möter 
vardagsbehoven för boende i upptagningsområdet. 
Det framtida utbudet bör därför vara ungefär samma 
som det är idag. (...)
Butiksmixen bör inte förändras utan förädlas.
(Handelsutredning WSP, 2019)

Centrala Bro är ett centrum för stadsdelen/tätorten 
Bro idag. Bro kommer att växa med fler bostäder. 
Osäkerheten kring den demografiska utvecklingen är 
stor. Totalt kommer den demografiska efterfrågan vara 
lägre än det planerade bostadsbyggandet i hela Bro 
(inkl. de stora nya utbyggnadsområdena 
Trädgårdsstaden och Tegelhagen).

Att planera, men vara flexibel i genomförandetakt, 
kommer därför att vara nödvändigt.

De äldre är en grupp som vi med säkerhet vet kommer 
att bli fler. Dessa bör vara en målgrupp för centralt 
belägna bostäder med närhet till olika typer av service 
och kollektivtrafik. Behovet av mer tillgängliga bostäder 
för denna grupp är stort.
Ensamhetsproblematiken är utbredd i denna grupp 
(äldre). De behöver erbjudas boendeformer som ökar 
den sociala samvaron och som på sikt påverkar hälsa 
och välbefinnande positivt.

I ett längre perspektiv har möjligheterna till 
pendling, till gängligheten till Stockholmsregionens 
arbetsmarknad, stor betydelse för attraktionskraften i 
Bro.
(Bostadsmarknadsanalys WSP, 2019)

Bakgrund till förstudien

Bro centrum
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“Studien visar att avstånd på mer än en kilometer bedöms som långa medan de
under en kilometer bedöms som korta – i en stad av Alingsås storlek, cirka 
25 000 invånare.” 
(Ur Trafikverkets studie - Mentala gångavstånd och faktiska gångavstånd)

Centrumläge inom Bro tätort, närhet till centrum

Nulägesbeskrivning - centrumläge

Bro centrum befinner sig i det geografiska centrumet 
av Bro tätort idag med en relativ närhet till många 
bostadsområden av varierande karaktär och täthet.
Goda fysiska förutsättningar för centrumläge finns.

Det finns möjlighet att nå till centrumet som gående, 
cyklist, med lokaltrafik (tåg och buss) samt med  bil.

1 - Pendeltågsstation
2 - Köpmanvägen 
3 - Centrum, centrumstorg
4 - Enköpingsvägen

1km avstånd från centrum
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Nuläge - gång och cykel, lokaltrafik Nuläge - gator  för biltrafik

Kopplingar och stråk
Det finns många gång- och cykelstråk genom 
bostadsområden, längs med Enköpingsvägen samt 
genom grönområden.
Kopplingar mellan bostadsområden och till centrum 
i nord-syd riktning är svaga.
Trafikseparering erbjuder säkra gång- och cykelstråk. 
Detta ökar även mobilitet för barn.
Tunnlar för gång- och cykelstråk är däremot 
oöversiktliga, bryter siktlinjer och försvårar 
orienterbarhet i området.

Tillgängliga busshållplatser finns. Gestaltning av 
busshållplatser vid centrum inbjuder inte till att gå av 
bussen. 
Vägar från tågstation till centrum och från 
busshållplatser till centrumstorg är otydliga 
(gångtunnlar, parkeringsytor utan trottoar). 

Kopplingen via Köpmanvägen från 
pendeltågsstationen till Bro centrum är utan karaktär, 
har en svag visuell gestaltning. Pendeltågsstationen 
befinner sig på bekvämt gångavstånd till centrum (ca 
700m). Halvtimmestrafik på pendeltågen ger en svag 
koppling till 

Nulägesbeskrivning - kopplingar och stråk

Stockholmsregion. Turtäthet skulle öka 
attraktiviteten för Bro tätort för boende.

Samtliga angöringsgator till centrum för bil och buss 
är återvändsgränder.
Enköpingsvägen är inte integrerad i området och 
skapar barriär mellan stadsdelarna.
Detta gäller både dess utformning med breda körfält 
(delvis dubbla körfält) och hastigheten 50km/h som 
är för snabb för att vara stadsgata.

Tillgångar:
Många säkra gång- och cykelvägar.
Låg biltrafik i bostadsområden.
Befintlig lokaltrafik (tåg och buss) i relativ närhet till 
centrum.
Tågtrafik kopplar till arbetsplatser.

Busshållplats
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Nulägesbeskrivning - kopplingar och stråk

Centrumet ligger med distans från 
anländningsplatserna för besökare. Det finns stora 
brister i gestaltning (landskap och urban miljö) 
som inte stödjer rörelsen/flöden från dessa platser 
(tågstation, busshållplatser, parkering) till centrumet. 
Distanserna upplevs som långa utan att vara det:
• Stora, hårda parkeringsytor.
• Stora grönytor utan karaktär, gräsmatta.
• Otydliga gång- och cykelstråk.

Tillgångar:
Låg biltrafik ger möjlighet till att integrera 
Enköpingsvägen i lokalområdet och sänka 
hastigheten.

Nuläge - barriärer

Mental barriär - tunnel

Mental barriär - otydlig väg, känns som lång distans utan att vara det

Fysisk barriär mellan områdena, frånvaro av korsningar och/eller övergångar
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Cykelstråk mellan centrum och 
pendelstågsstation

Cykelstråk till centrum

Köpmanvägen

Köpmanvägen

Nulägesbeskrivning - Bro centrum

Enköpingsvägen - vy mot centrum Rondellen - vy mot Matdags

Gångtunnel under Enköpingsvägen - vy mot centrum
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Rumslig upplevelse
Det finns en hög andel kommunala verksamheter 
och service i centrum.
Det signalerar en hög närvaro av samhällsfunktioner 
och samhället.

Kommunala verksamheter genererar mest aktivitet 
under dagtid och lämnar stora ytor som inte befolkas 
genom verksamhetsaktivitet på kvällstid och helger, 
med undantag av simhall, gym och i viss mån 
fritidsgårdar. En kontrollerad användning av dessa 
ytor och lokaler på kvällstid och helger är önskvärd.

Centrumet har en lokal småstadsskala och gestaltas 
med en arkitektur som speglar småstadskänslan. 
Bottenvåningslokaler erbjuds kring centrumtorget 
och angränsande fastigheterna för kommersiell 
verksamhet. Torget är gestaltat på ett hänsynsfullt 
sätt.

Entréerna till butiker och verksamheter är samlade 
kring centrumtorget. 
Däremot finns det knappt några aktiva entréer 
och därmed naturliga flöden vid angränsande 
centrumytor.
Det har skapats ödsliga ytor utan översyn.

Sociala aspekter:
Orienterbarheten i centrum har brister. Siktlinjer 
fungerar på öppna ytor och stråk, men gestaltningen 
är otydlig.
Brist på kvällsaktivitet och fördelning av entréer gör 
centrumet till en oattraktiv plats att uppehålla sig på.
Det finns få arbetstillfällen och därmed få vuxna som 
rör sig i området under dagtid.

Kommersiella mötesplatser:
Restauranger.
Attraktiva, populära fikaställen - ej kvällsöppet.

Icke-kommersiella mötesplatser:
Mötesplats bibliotek - ej kvällsöppet.
Fritidsgårdar - åldrar 12-16 år och 16-20 år, 
kvällsöppna. Stängda på söndagar.

Tillgångar:
Småstadsskala i arkitekturen.
Närvaro av service, både kommersiell och 
kommunal.
Utvecklingspotential av bottenvåningslokaler.
Kommunala fastigheter och verksamheter på plats.

Centrum - entréer

Andra funktioner
1 - Centrum, centrumtorg
11 - Kraftvärmeverk
12 - Fri förskola
13 - Grönområde / skog
P - Parkering (ca 250 platser totalt)

Brohuset

BroskolanIca

Vårdcentral
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Kommunala verksamheter och service
2 - Torg till kvällsentré simhall, entré fritidsgård
3 - Pendeltågsstation
4 - Förskolor och grundskolor
5 - Kontor kommun (Upplands Brohus)
6 - Vård
7 - ”Brohuset” inkl. bibliotek, simhall, gym
8 - Aktivitetspark

Kommersiella ytor, kaféer, restauranger
9 - Handel, dagligvaror, sällansköpsvaror, 
restauranger
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Nulägesbeskrivning - barnperspektiv

Barnens närvaro och upplevelse av stad och urbana 
miljöer är i hög grad beroende av barnens rörlighet 
som bygger på relativ närhet till platser och rimliga 
avstånd. Dessa avstånd mäts på en annan skala än 
för vuxna. Bedömningen av ett rimligt avstånd att 
röra sig i stadsmiljö varierar mellan 300m och 500m 
och mellan kommuner och typ av stadsmiljö (enl. 
studie från Movium).

Trygghet
Bro centrum är en säker plats att röra sig på med 
avseende på trafiken. Trafikseparering möjliggör 
även för små barn att cykla och röra sig fritt. Mobilitet 
påverkar barns utveckling positivt.
Centrumytorna kopplas med siktlinjer till varandra, 
men vägar mellan målpunkter är inte lätt att hitta: 
T.ex. via tunnlar och parkeringsplatser.
Ytor som angränsar till centrumtorget saknar översyn
och kan upplevas som otrygga.

Hälsoaspekt
Det finns flera möjligheter till aktivitet och rörelse: 
T.ex. bollplaner, gym, simhall och skog.
Lekplatser finns väldigt få och med snål gestaltning. 
Möjligheterna till lek i en bra skyddad, kontrollerad 
utomhusmiljö som är behaglig för längre uppehåll 
är begränsade. (Lekplatser ska även vara en bra 
mötesplats/ett ställe att vara på för föräldrar som är 
där med sina barn.)
Skolgården tillhörande Broskolan saknar ett tydligt 
program och väldefinierade ytor och därmed en bra 
användbarhet.
Behovet av lekplatser behöver undersökas vidare 
med hänsyn till antalet barn och åldrar i området 
samt en fördjupad kartläggning av grönområdenas 
kvaliteter.

Samspel av miljö och lärande 
Barnens mobilitet och rörelse möjliggör att de kan 
utforska och skaffa sig kännedom om ett flertal 

olika närmiljöer, möta sina vänner eller handla på 
egen hand. Detta främjar barnens utveckling med  
självständighet och engagemang.

Infrastruktur i vardagslivet 
Det finns ett bra nätverk av förskolor och 
grundskolor för låg- och mellanstadiet över hela Bro 
tätort samt högstadieskola i centrum.
Fritidsaktiviteter som erbjuds utöver fritidsgårdarna 
avser framför allt idrott (t.ex. aktivitetspark och 
bollplaner). 

Det finns möjlighet att handla dagligvaror i centrum.
Mötesplatser utanför skolor är få.
Det saknas en välutformad, stimulerande lekplats i 
centrum för mindre barn.

Tillgångar:
Outnyttjade ytor i centrum kan omgestaltas.
Samarbete med Fryshuset, som inleddes redan 
2017.
Brohusets kulturutbud och bibliotek.
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Infrastruktur / mobilitet
1 - Centrum, centrumstorg inkl. handel
2 - Torg till kvällsentré simhall
10 - Närlivs, pizzeria, kafé
11 - Matbutik
15 - Bensinstation & butik

3 - Pendeltågsstation
12 - Busshållplatser

Mötesplatser / rörelse
4&14 - Fritidsgård
5 - Lekplats i centrum
6 - Lekplats vid Finnstaskolan
7 - Lekplast i Råbyparken
8 - Aktivitetspark
9 - Bollplan
13 - Grönområden / skog

Finnstaskolan

Broskolan

Brohuset

(...) 300 meter är ett gränsvärde för hur långt man är 
beredd att gå till ett grönområde för att använda det 
för lek och avkoppling i sin vardag.
(Utdrag ur studie från Movium och enligt Boverkets 
rapport 2007)
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Nulägesbeskrivning - aktiviteter Nulägesbeskrivning - aktiviteter / rum tillgängliga för barn

SKEJTA!

DANSA!

HÄNGA!

KLÄTTRA!

PARKOUR!

BASKET!

FOTBOLL!

BALANS!
FIKA!

SOLA!

PICKNICK!

PULKA!

PULKA!

DJ:A!

TRÄNA!

PIN
GIS

!

asfalt

gräs

skylt

ENTRÉ

ENTRÉ

gräs

gräs

gräs

gräs

gräs

slänt

slänt

slänt

konstgräs

staket

skärmvägg

skärmvägg

klättersvamp

skärmvägg

tak
musik

sc
en

trä�ak

trä�ak

dj-bås

gym

stenmjöl

förrå
d

stenmjöl

stenmjöl

ste
nmjöl

stenmjöl

asfalt

låga buskar

bänkar

muralmålningar

betongfris

asfalt

asfalt

asfalt

vila

gummi

gummi

gummi

skylt

Råbystigen 5

Norrgrindsvägen 6

Råbystigen 13Råbystigen 9

Råbystigen 21Råbystigen 19Råbystigen 17

Råbystigen 27Råbystigen 25Råbystigen 23

Råbystigen 7Råbystigen 1Råbystigen 3

Råbystigen 15Råbystigen 11

1

15

26

9

3

11

5

7

13

17

5

23

2

25

19

21

IDROTTSSTIGEN

N
O

R
R

G
R

IN
D

S
V

Ä
G

E
N

DET*PP*2

20,4

19,9

20,1

20,2

20,3

20,5

19,4

20,0

19,3

20,6

19,3

19,3

19,0

19,0

18,8

18,4

18,1

17,4

18,0

18,3

18,6

18,8

19,0

19,2

17,1

17,3

17,4

17,5

17,9

Programskiss

Skala 1:1000 (A3)

Råbystigen 5

Norrgrindsvägen 6

Råbystigen 13Råbystigen 9

Råbystigen 21Råbystigen 19Råbystigen 17

Råbystigen 27Råbystigen 25Råbystigen 23

Råbystigen 7Råbystigen 1Råbystigen 3

Råbystigen 15Råbystigen 11

1

15

26

9

3

11

5

7

13

17

5

23

2

25

19

21

IDROTTSSTIGEN

N
O

R
R

G
R

IN
D

S
V

Ä
G

E
N

DET*PP*2

20,4

19,9

20,1

20,2

20,3

20,5

19,4

20,0

19,3

20,6

19,3

19,3

19,0

19,0

18,8

18,4

18,1

17,4

18,0

18,3

18,6

18,8

19,0

19,2

17,1

17,3

17,4

17,5

17,9

Råbystigen 5

Norrgrindsvägen 6

Råbystigen 13Råbystigen 9

Råbystigen 21Råbystigen 19Råbystigen 17

Råbystigen 27Råbystigen 25Råbystigen 23

Råbystigen 7Råbystigen 1Råbystigen 3

Råbystigen 15Råbystigen 11

1

15

26

9

3

11

5

7

13

17

5

23

2

25

19

21

IDROTTSSTIGEN

N
O

R
R

G
R

IN
D

S
V

Ä
G

E
N

DET*PP*2

20,4

19,9

20,1

20,2

20,3

20,5

19,4

20,0

19,3

20,6

19,3

19,3

19,0

19,0

18,8

18,4

18,1

17,4

18,0

18,3

18,6

18,8

19,0

19,2

17,1

17,3

17,4

17,5

17,9

7GRANSKNINGSHANDLING  -  Datum:  17-03-23

Biblioteket i Brohuset Lekplats vid Finnstaskolan

Lekplats i centrum

Utemiljö vid Finnstaskolan
Aktivitetspark, under utförande
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Områden för utveckling - Bro centrum i framtiden
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I takt med kommunens utbyggnadsplaner och 
förväntad befolkningstillväxt i Bro tätort  finns det 
potential att förtäta även Bro centrum.

Möjligheter i att stärka och förtäta Bro centrum:
• Tillfälle att gestalta attraktiva, tillgängliga miljöer 

för nuvarande och framtida boenden. 
• Skapa tillfällen att förverkliga strategier för 

social hållbarhet, skapa kopplingar och 
integrationstillfällen mellan områdena, utforma 
mötesplatser. 

• Ur barnperspektivet, förbättra närheten till 
kommunal service, handel och mötesplatser för 
barn och vuxna.

• Utöka köpförmåga och -vilja i närområdet 
genom att utforma attraktiva rum i centrum som 
möjliggör en ökning av handelsytor.

• Tillfälle att tillskapa attraktiva bostäder som 
är anpassade till äldre med avseende till 
tillgänglighet, närhet till service och sociala 
funktioner. 

• Komplettering av bostadserbjudandet med 
varierade upplåtelseformer.

• Tillfälle att skapa förutsättningar för lokala 
arbetsplatser.

• Ökat antal bostäder och närvaro av fler 
människor i centrum går hand i hand med 
attraktivitet och trygghetskänsla.

Kommunen och kommunala bolag äger 
centrumfastigheter och mark samt stora 
delar av angränsande fastigheter. Detta ger 
handlingsförmåga.

De följande två utvecklingsscenarierna beskriver 
ett minimum och maximum av insatser i form av  
uppgradering och förtätning på dessa ytor för att 
skapa ett attraktivt centrum.

Det ska vara möjligt att bibehålla en flexibilitet i 
centrumutvecklingen under de kommande åren 
baserat på utvecklingsscenarierna.

1 - Centrum, centrumtorg
2 - Entrétorg till simhall och fritidsgård
3 - Pendeltågsstation, stationsområde, bussterminal
4 - Kraftvärmeverk Eon
5 - Parkeringsplatser
6 - Förskola Norrängen
7 - Förskola Norrgrinden
8 - Vårdcentral
9 - El- , Telestation

Kommunägd mark, prioriterat läge för bebyggelse

Kommunägd mark, prioriterat läge för landskapsgestaltning och/eller bebyggelse för att 
skapa en attraktiv, omhändertagen urban miljö, 

Kommunägd mark, läge för landskapsgestaltning, uppgradering av utemiljön

Privat ägd mark, läge för bebyggelse och/eller gestaltning och uppgradering, 
komplettering av rumsligheter.
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Utvecklingsscenario mini - tydliga kopplingar och 
omhändertagna miljöer

1 - Centrum, centrumstorg
2 - Entrétorg till simhall och fritidsgård
3 - Pendeltågsstation, stationsområde, bussterminal
4 - Minipark, landskapsgestaltning
5 - Minipark, landskapsgestaltning, 
     (koppling mellan gång-, cykelstråk)
6 - Ny korsning, rivning av El-, Telestation
7 - Ny korsning, ombyggnation av rondell
8 - Aktivitetspark
9 - Ny utomhusbassäng till simhall
10 - Råbyskogen
11 - Ny lekplats
12 - Uppgraderat grönområde, park

Norrgrindsvägen

Utvecklingsscenariot minimerar ingreppen i form 
av bebyggelse för att skapa tydliga rum och flöden 
till det befintliga centrumet. Föreslagen bebyggelse 
placeras på mark som är tillgänglig i nuläge, 
alternativt blir tillgänglig inom ca 5 år.
Utöver bebyggelsen föreslås det en övergripande 
uppgradering och gestaltning av utemiljön för 
att skapa visuella målpunkter, vägledning och en 
omhändertagen urban miljö. Gestaltningen av 
utemiljön kan påbörjas med små medel (växtlighet, 
belysning, möblering) inom kort tid.

Kopplingar
Hastigheten på Enköpingsvägen i detta stråk sänks. 
Nya korsningar skapas som är tydliga och 
anpassade till gående och cyklister såväl som 
biltrafik. Televerket vid Byggmästarvägen 
rivs. Byggmästarvägen kopplas ihop med 
Blomstervägen.
Rondellen vid Köpmanvägen ersätts med korsning.
Köpmanvägen och i förlängning Norrgrindsvägen 
blir tydligare stråk med hjälp av bebyggelse och 
landskapsgestaltning, hela vägen till Råbyskogen.

Rumslig upplevelse - tillgänglighet, orienterbarhet
Trivsamma entréer skapas till centrumområdet 
genom gestaltning av stationer och hållplatser, även 
p-platser i form av landskapsgestaltning (varierad 
växtlighet, belysning, möblering).  Gestaltningen 
kompletteras med ett genomarbetat skyltprogram. 
Tydliga stråk skapas med målpunkter (centrum, 
grönområden, pendeltågsstation, miniparker, 
lekplats, aktiviteter, kulturhus).
Nya byggnader längs Enköpingsvägen skapar 
entréer till centrumområdet. Parkeringsytan och 
därmed det visuella och faktiska avståndet till 
centrumtorget minskas. (Antalet p-platser minskas 
med ca 30 platser, jämfört med nuläget. Framtida 
behov av p-platser behöver redas ut vidare.)

Lokaler i skola, kulturhus, simhall och ICA ska ses 
över  för att öppna upp entréer och utsikt över 
centrumytor. Möjligheter för ändringar i den 
befintliga arkitekturen behöver redas ut i separat 
studie.

Sociala aspekter
Lokaler till vuxenutbildning kan skapas i den nya 
bebyggelsen (bottenvåningslokaler).
Kvällsaktiviteter kan anordnas i skolan och 
kulturhuset. Utökat program/användning av skolan 
behöver undersökas vidare.
Gemensamma trädgårdar och odlingslotter stödjer 
integrering av nuvarande och nya invånare, t.ex. med 
hjälp av initiativ ”Odla ihop”.

Barnperspektiv
Förtätning av lekplatser görs genom en ny lekplats i 
centrum i skyddat läge.
Tillgänglighet till service i närområdet bibehålls.
Förbättrad översyn och orienterbarhet unnar 
barnens  mobilitet.
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Utvecklingsscenario mini - tydliga kopplingar och 
omhändertagna miljöer
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Kopplingar/stråk och målpunkter

Målpunkt
1 - Centrum, centrumtorg

Målpunkter som motiverar flöden till/
genom centrum 
3 - Pendeltågsstation, bussterminal
8 - Aktivitetspark
9 - Ny utomhusbassäng till simhall
10 - Råbyskogen
11 - Ny lekplats

Tydliga kopplingar och stråk samt 
orienteringspunkter längs med stråk
Köpmanvägen
4 - Minipark
(visuell målpunkt, signalerar centrum)
7 - Ny korsning, ombyggnation av rondell
Råbystigen
5 - Minipark
(koppling mellan gång-, cykelstråk)
12 - Uppgradering av grönområde, park 
inkl. busshållplats
Byggmästarvägen
6 - Ny korsning, koppling mellan områden
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Grönstruktur

1 - Centrum, centrumtorg

Park, attraktiv urban landskapsgestaltning
4 - Minipark, landskapsgestaltning
5 - Minipark, landskapsgestaltning, 
(koppling mellan gång-, cykelstråk)
12 - Uppgradering av grönområde, park

Lekplats, åldersöverskridande mötesplats
10 - Ny utomhusbassäng till simhall
11 - Ny lekplats

Grönytor till bostadshus, öppna gårdar, 
kolonilotter
8 - Kolonilotter till nuvarande och nya 
invånare
9 - Odlingslotter till nya invånare

Trafikytor med hänsynsfull 
landskapsgestaltning
3 - Stationsområde, bussterminal
6 & 7 - Parkeringsplatser



16 Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro - KS 21/0168-1 Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro : 20190924_Förstudie utveckling Bro centrum_lätt

28 29

Enköpingsvägen

Enköpingsvägen

Blomstervägen

By
gg

m
äs

ta
rv

äg
en

Lantmätarvägen

Snickarvägen

Stationsvägen

Kö
pm

an
vä

ge
n

No
rrg

rin
ds

vä
ge

n
1

5

7

8
6

3

4

2

Utvecklingsscenario mini - tydliga kopplingar och 
omhändertagna miljöer

1 - Centrum, centrumtorg.
2 - Entrétorg till simhall och fritidsgård, 
     entréer och utblick till/från befintliga lokaler.
4 - Flerbostadshus med lägenheter av varierande 
      storlekar. Bottenvåningslokaler längs med 
      Enköpingsvägen och Norrgrindsvägen.
5 - Flerbostadshus med lägenheter av varierande 
      storlekar. Bottenvåningslokaler längs med 
      Enköpingsvägen och Norrgrindvägen.
6 - Flerbostadshus med odlingslotter
7 - Flerbostadshus med odlingslotter
8 - Flerbostadshus med bottenvåningslokal i 
     centrum.

Bottenvåningslokaler kan användas till:
• Kommunal service
• Arbetsplatser, kontor
• Verkstäder
• Gemensamhetslokaler, föreningar
• Handel
• Restaurang, kafé
• Bostad

Byggnadshöjd 3 våningar.

Bostadshus med potentiella bottenvåningslokaler:

BTA
4143 kvm
2957 kvm
1170 kvm
1170 kvm
1515 kvm
1170 kvm
1197 kvm

Totalt BTA 13 300 kvm

Varav bottenvåningslokaler 
BTA ca 2 765 kvm

390 m2

390 m2

390 m 2

505 m2

400 m2

1 380 m 2

985 m2

620 m 2

325 m2

Tillkommande ytor

Bostäder

Bostäder med bottenvåningslokaler för ev. anpassning
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Utvecklingsscenario maxi - förtätning med småstadskänsla

Enköpingsvägen

1 - Centrum, centrumtorg
2 - Entrétorg till simhall och fritidsgård
3 - Pendeltågsstation, stationsområde, bussterminal
4 - Minipark, landskapsgestaltning
5 - Minipark, landskapsgestaltning, (koppling mellan 
gång-, cykelstråk)
6 - Ny korsning, rivning av El-, Telestation
7 - Ny korsning, ombyggnation av rondell
8 - Aktivitetspark

Enköpingsvägen

Blomstervägen

By
gg

m
äs

ta
rv

äg
en

Lantmätarvägen

Stationsvägen

Kö
pm

an
vä

ge
n

No
rrg

rin
ds

vä
ge

n

Blomstervägen

1

7

8

3

4

5
6

9

10

11

12

13

14

2

Utvecklingsscenariot maximerar förtätning i form 
av bebyggelse för att skapa tydliga rum och flöden 
i centrum. Föreslagen bebyggelse placeras delvis 
på mark som är tillgänglig i nuläge, alternativt blir 
tillgänglig inom ca 5 år. Planering och utförande av 
hela  förslaget har ett längre tidperspektiv på ca 
15 år i ev. etapper.
Utöver bebyggelsen föreslås det en övergripande 
uppgradering och gestaltning av utemiljön för 
att skapa visuella målpunkter, vägledning och en 
omhändertagen urban miljö. Gestaltningen av 
utemiljön kan påbörjas med små medel (växtlighet, 
belysning, möblering) inom kort tid.

Kopplingar
Hastigheten på Enköpingsvägen i tätort sänks. 
Enköpingsvägen omgestaltas till stadsgata med 
hjälp av bebyggelse och landskap som ramar in 
gaturummet.
Nya korsningar skapas som är tydliga och 
anpassade till gående och cyklister såväl som 
biltrafik. Televerket vid Byggmästarvägen 
rivs. Byggmästarvägen kopplas ihop med 
Blomstervägen.
En ny länk för genomfart av busstrafik, inklusive nya 
hållplatser föreslås mellan Norrgrindsvägen och 
Blomstervägen.
Rondellen vid Köpmanvägen ersätts med korsning. 
Handelsplatsens tyngdpunkt flyttas söderut till 
denna korsning som blir en tydlig angöringsplats i 
Bro centrum.
Köpmanvägen och i förlängning Norrgrindsvägen 
blir tydligare stråk med hjälp av bebyggelse och 
landskapsgestaltning hela vägen till Råbyskogen.

Rumslig upplevelse - tillgänglighet, orienterbarhet 
Trivsamma entréer skapas till centrumområdet 
genom gestaltning av stationer och hållplatser, även 
p-platser i form av landskapsgestaltning (varierad

växtlighet, belysning, möblering). Parkeringsytan 
minskas och framtida behov behöver redas ut 
vidare. Alternativa lösningar (t.ex. parkeringhus med 
multiprogrammering) borde övervägas. 
Gestaltningen kompletteras med ett genomarbetat 
skyltprogram. 
Tydliga stråk skapas med målpunkter (centrum, 
grönområden, pendeltågsstation, miniparker, 
lekplats, aktiviteter, kulturhus).
Nya byggnader längs Enköpingsvägen skapar 
entréer till centrumområdet. Parkeringsytan och 
därmed det visuella och faktiska avståndet till 
centrumtorget minskas.
Lokaler i skola, kulturhus, simhall och kring det 
nuvarande centrumtorget ska ses över  för att 
öppna upp entréer och utsikt över centrumytor. 
Möjligheter för ändringar och nytt program (t.ex. 
föreningslokaler, arbetsplatser) i den befintliga 
arkitekturen behöver redas ut i separat studie.

Sociala aspekter
Lokaler till vuxenutbildning skapas i den nya 
bebyggelsen (bottenvåningslokaler) alternativt i de 
nuvarande centrumfastigheterna.
Kvällsaktiviteter kan anordnas i skolan och 
kulturhuset. Utökat program/användning av skolan 
behöver undersökas vidare.
Gemensamma trädgårdar och odlingslotter stödjer 
integrering av nuvarande och nya invånare, t.ex. med 
hjälp av initiativet ”Odla ihop”.
Ett ökat antal boende i centrumområdet ökar även 
trygghet och attraktivitet.

Barnperspektiv
Förtätning av lekplatser görs genom en ny lekplats i 
centrum i skyddat läge.
Tillgänglighet till service i närområdet bibehålls och 
förädlas.
Förbättrad översyn och orienterbarhet samt 
utökning av busslänk unnar barnens mobilitet.

9 - Ny utomhusbassäng till simhall
10 - Råbyskogen
11 - Ny lekplats
12 - Omgestaltning av Enköpingsvägen till stadsgata
        Tydliga entréer till centrum 
13 - Nytt bostadskvarter med bottenvåningslokaler,
        rivning av bef. vårdcentral
14 - Busslänk, genomfart för buss

12

7 6
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Skiss på Enköpingsvägen mellan Köpmanvägen och 
Byggmästarvägen
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Kopplingar/stråk och målpunkter

Målpunkt
1 - Centrum, centrumtorg

Tydliga kopplingar och stråk samt 
orienteringspunkter längs med stråk
Köpmanvägen
4 - Minipark
(visuell målpunkt, signalerar centrum)
7 - Ny korsning, ombyggnation av rondell
Råbystigen
5 - Minipark
(koppling mellan gång-, cykelstråk)
Enköpingsvägen
12 - Omgestaltning av Enköpingsvägen till 
stadsgata, lyft av gång- och cykelstråk till 
gatunivå
Byggmästarvägen
6 - Ny korsning, koppling mellan områden

14 - Ny genomfart, busslink, 
lyft av gång- och cykelstråk till gatunivå

Målpunkter som motiverar flöden till/
genom centrum 
3 - Pendeltågsstation, bussterminal
8 - Aktivitetspark
9 - Ny utomhusbassäng till simhall
10 - Råbyskogen
11 - Ny lekplats
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Grönstruktur

Torg, gatumiljö
1 - Centrum, centrumtorg
2 - Torg till entré fritidsgård, verksamheter, 
simhall
8 - Grön stadsgata
Park, attraktiv urban landskapsgestaltning
4 - Minipark, landskapsgestaltning
5 - Minipark, landskapsgestaltning, 
(koppling mellan gång-, cykelstråk)
Lekplats, åldersöverskridande mötesplats
7 - Ny lekplats 
11 - Ny utomhusbassäng till simhall
Grönytor till bostadshus, öppna gårdar, 
kolonilotter
12 - Kolonilotter till nya och befintliga 
boenden
13 - Odlingslotter till nya boenden
14 - Privat (öppen) gård till nya bostäder, 
knyter an till befintligt område
Trafikytor med hänsynsfull 
landskapsgestaltning
3 - Stationsområde, bussterminal
6 - Parkstråk, landskapsgestaltning som 
definierar stadsgatan
9 & 10 - Parkeringsplatser

Utvecklingsscenario maxi - förtätning med småstadskänsla
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1 - Centrum, centrumtorg.
2 - Entrétorg till simhall och fritidsgård, 
     entréer och utblick till/från befintliga lokaler.
4 - Flerbostadshus med lägenheter av varierande 
      storlekar. 
      Bottenvåningslokaler.
5 - Flerbostadshus med lägenheter av varierande 
      storlekar. 
      Bottenvåningslokaler.
6 - Flerbostadshus med odlingslotter
7 - Flerbostadshus med odlingslotter
8 - Flerbostadshus med bottenvåningslokaler
9 -  Flerbostadshus med bottenvåningslokaler
10 - Flerbostadshus med öppna gårdar
11 - Flerbostadshus, kvarter med 
        bottenvåningslokaler (ev. vårdcentral).
12 - Arbetsplatser, kontor, verksamheter.

13 - Multifunktionshus, koncept
        (t.ex. bilpool, cykelverkstad, små lägenheter 
        med delade funktioner, gym, lägenhetshotell).
14 - Flerbostadshus med lägenheter av varierande 
        storlekar.
15 - Ny byggnad för kommersiell verksamhet, 
        handel, kontor.

Bostäder

Bostäder med bottenvåningslokaler för ev. anpassning

Kommersiell verksamhet

Multifunktionshus, arbetsplatser

Tillkommande ytor

Byggnadshöjder 3 våningar
Byggnadshöjder på 3 våningar ger en trivsam 
stadsmiljö. Höjderna kan varierar mellan 2-4 
våningar. Exakt fördelning av byggnadshöjder kan 
redas ut vidare i t.ex. markanvisningstävling.

Bostadshus med potentiella bottenvåningslokaler:
BTA
Totalt mini ca 13 300kvm
Varav Bottenvåningslokaler ca 2 700kvm
Totalt maxi ca 31 800kvm
Varav Bottenvåningslokaler ca 4 300kvm

Multifunktionshus
BTA
Totalt ca 6 800kvm

Handel
BTA
Totalt ca 4 200kvm

Totalt BTA ca 42 800kvm
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BYA tillkommande bebyggelse maxi

Bottenvåningslokaler kan användas till:
• Vårdcentral, kommunal service
• Arbetsplatser, kontor
• Verkstäder
• Gemensamhetslokaler, föreningar
• Handel
• Restaurang, kafé
• Bostad
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Utvecklingsscenario maxi - förtätning med småstadskänsla
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Referenser och inspiration - omhändertagna utemiljöer Referenser och inspiration - byggnadstyper, bostäder, 
utemiljö

Parkeringplats, tydliga ytor, riktade flöden

Möblering i utemiljö, urbanitet, stadskänsla

Stimulerande rum och lekplats Stimulerande rum och lekplats

Möblering, plantering i utemiljö, urbanitet, stadskänsla Omhändertagen, varierad grönska och byggnader (stadsdel 
Vauban i Freiburg)

Omhändertagen utemiljö, småskalig urbanitet  (Bostäder för äldre i Rijssen, 
Nederländerna)

Privata uteplatser i gatumiljö

Parkeringplats med landskapsgestaltning
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Referenser och inspiration - åldersövergripande aktiviteter Referenser och inspiration - sociala mötesplatser

Gemensamma odlingar

Kulturella evenemang, teater

Anpassade bostäder för äldre 
med sociala mötesplatser

Langnö Bo, gemenskapsboende, generationsöverskridande

En bra kvarterskrog
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Referenser och inspiration - stadsmiljö Referenser och inspiration - stadsmiljö

Torghandel

Gång- och cykelvänlig gatumiljö, bottenvåningslokaler

Bra mataffärer

En riktigt bra kvarterskrog

Samtida bebyggelse typologier Omhändertagna, gemensamma grönytor, mötesplatser
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Handelsutredning 

Bro centrum
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Förord

WSP Advisory har, på uppdrag av Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, genomfört en handelsutredning för 
Bro Centrum.

Undersökningen har genomförts av  vid WSP 
Advisory. Kontaktperson för kunden har varit Ullrika Gyllenberg

Stockholm i juni 2019

WSP Sverige AB 

121 88 Stockholm-Globen 

Besök: Arenavägen 7 

Tel: +46 10 722 50 00 

Fax: +46 10 722 87 93 

Org. nr: 556057-4880 
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Sammanfattning

Bro Centrum kan fortsätta att vara Bros centrum

• Det finns tillräckliga kommersiella förutsättningar för att

Bro Centrum ska kunna fortsätta vara Bros Centrum.

• Behovet av nya ytor är begränsat till 100-200

kvadratmeter inom restaurang och service. Inom

dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel finns inget

behov av ökade ytor.

• Utbudsmixen bör inte förändras utan fokus ska fortsatt

vara att möta den lokala efterfrågan på vardagsnära

handel, restaurang och service.

Fysisk planering skapar förutsättningar för att Bro 

centrum fortsätter vara Bros centrum

Centrumets attraktivitet är inte bara beroende av dess utbud 
och innehåll. Lika viktigt är att de fysiska förutsättningarna är 
goda.

• Det ska vara lätt att ta sig till centrumet med bil, cykel,
kollektiva färdmedel och till fots.

• Det får inte finnas för många hinder i form av rondeller,
korsningar med mera.

• Skyltning från huvudled bör vara tydlig. Skyltarna kan
med fördel vara upplysta och strategiskt placerade.

• Entréerna bör vara tydliga och väl markerade. Det skall
vara lätt att ta sig till och från entréerna.

• Parkeringar bör vara dimensionerade efter centrumets
storlek och typ av aktörer. Parkeringen skall vara
lättnavigerad samt ha tydligt markerade
parkeringsplatser.

Parkeringsmiljön skall vara trevlig och det skall vara lätt att gå 
till centrumet från parkeringen utan att riskera att bli påkörd. 
Parkeringen bör vara upplyst på kvällen och det skall vara 
tydliga in- och utfarter.

• Syftet med att besöka ett centrum är inte alltid att
handla. Köpcentrumet är också en mötesplats där torg,
restauranger med mera höjer attraktiviteten.

• Centrumet ska upplevas som fräscht och välskött,
både inomhus och utomhus. Det måste vara välstädat
och klotter och förslitningsskador får inte förekomma.

• Centrumet skall vara tryggt, även när butikerna har
stängt.

• Intresset för att besöka ett köpcentrum ökar om det
händer saker där. Festivaler, artistuppträdanden,
kundkvällar, torghandel med mera ökar köpcentrumets
attraktivitet.
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Sammanfattning

Politiska ställningstaganden kan möjliggöra att Bro 
Centrum fortsätter vara Bros centrum

• Kommunen har rådighet över stora delar av den

fysiska planeringen (se exempel i föregående sida)

och kan fatta beslut som ökar centrumets attraktivitet

och livskraft.

• Kommunen kan genom att etablera verksamheter som

gör att antalet besökare i centrum ökar stödja de

kommersiella verksamheterna i centrumet. Exempel

på verksamheter är skola, kultur, bibliotek,

medborgarkontor, idrottshall/badhus.

• Etablering av verksamheter som nämns ovan innebär

också att medborgarna får god tillgänglighet till

offentlig service. WSP bedömer att tillgängligheten är

god idag och målet bör vara att bibehålla den nivån

även i framtiden.

• Kommunen har, genom de styrmedel som nämns på

föregående sida, möjlighet att begränsa den lokala

konkurrensen om den allvarligt påverkar Bro Centrums

framtid. Viktigast att ha koll på är att det inte etableras

någon ny livsmedelsbutik (undantaget små butiker

med endast mycket lokalt upptagningsområde) i ett

läge som innebär att upptagningsområdet till stor del är

detsamma som Bro Centrum har.
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Inledning
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Inledning 

Bakgrund

Bakgrunden till uppdraget är att Upplands-Bro kommun för 

närvarande genomför en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 

Bro tätort – med tidshorisont mot år 2040 – och kommer i 

detta sammanhang även att titta närmare på de mest centrala 

delarna – Bro Centrum.

Syfte

Syftet med uppdraget är att ge kommunen, fastighetsägare, 

handlare och andra intressenter ett material som fungerar 

som underlag vid planering och utveckling av Bro centrum.

Övergripande frågeställningar

• Kan Bro centrum fortsätta vara Bros centrum?

• Hur skapar fysisk planering förutsättningar för att Bro 
centrum fortsätter vara Bros centrum?

• Vilka politiska ställningstaganden möjliggör att Bro 
centrum fortsätter vara Bros centrum?

• Hur ser tillgängligheten till kommunal service ut 
idag och i förhållande till områdets troliga 
utveckling?

• Hur kan politiska ställningstaganden kring 
placering av nyckelfunktioner och service (både 
kommersiell och kommunal) direkt och indirekt 
koppla till centrumutveckling?
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Definitioner

Detaljhandel & 

kommersiell 

service

Kommersiell 

service

Detaljhandel

Annan service

Hotell & 

restaurang

Dagligvaruhandel

Sällanköps-

varuhandel

Kommersiellt boende

- Hotell & vandrarhem

Restaurang

- Café & restaurang

Annan service

- Hud & skönhet, t.ex. gym, 

skönhetssalonger & frisörer                

- Kulturinstitutioner, t.ex. teater, 

museum & biograf

- Rese & turism

- Övrig konsumentservice

Dagligvaror

- Livsmedel

- Specialiserad livs

- Systembolag

- Apotek (receptfri försäljning)

- Parfym & hälsokost

- Tobak och tidningar

Beklädnad

- Konfektion

- Skor

- Väskor & accessoarer

Hem- & fritidsvaror

- Möbler

- Heminredning

- Järn- & byggvaror

- Bok & papper

- Cykel & sport

- Leksaker

- Ur, guld & optik

- Foto

- Radio & tv

- Data & tele

- Övriga sällanköpsvaror

Samtliga omsättningsuppgifter 
är inklusive moms och i löpande 

priser (ej justerade för 
prisförändringar).

I figuren till höger visas 
vilka branscher som ingår i 

rapporten.
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Trender och omvärld
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Inledning

Det finns en mängd trender och omvärldsfaktorer som på olika nivå påverkar och omvandlar handel och kommersiella 

näringar. I detta avsnitt diskuteras hur e-handel och förändrade konsumtionsmönster påverkar förutsättningarna för handeln i 

Bro Centrum.  

Sett i ett långt historiskt perspektiv har detaljhandeln genomgått en kontinuerlig förändring sedan de första butikerna kom i

mitten av 1800-talet. Under perioden fram till idag har nya affärsmodeller utvecklats samtidigt som andra har minskat i 

betydelse eller  förvunnit helt, se figur nedan.

Milstolpar i handelns utveckling.

Källa: Svensk Handel (2016) Det stora detaljhandelsskiftet.
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Förändrade konsumtionsbeteenden 

De nya konsumentpreferenserna kommer att styra 

strukturomvandlingen av handel och därtill kopplad service 

och kan beskrivas på olika sätt. De kan sammanfattas i:

• Handla billigt – ofta livsmedel eller större inköp till hem

och hobby. Externa singeletableringar och

volymhandelsområden står för denna handel.

• Handla rationellt. Inköpslistans olika poster handlas

snabbt och enklast i köpcentrum. Även välsorterade

stadskärnor erbjuder rationell handel.

• Handla upplevelser. Stadskärnans utbud är i detta fall,

än så länge, unikt med sin blandning av kultur, miljö

och kommersiell handel. Stadens styrka ligger i ett

unikt utbud och en unik miljö. Köpcentrum försöker ta

fatt i denna komparativa fördel.

• Handla på vägen till och från arbetet, fritidssyssla eller

dylikt. Ofta ren servicehandel i anslutning till allmänna

färdmedel, på bensinstationer med mera. Butikerna

står för relativt små volymer totalt sett.

• Handla över nätet. Handla över nätet är en extrem

form av att handla rationellt. Inköpsbeteendet att

handla över nätet matchas endast av att handla billigt.

Alla övriga beteenden tappar marknadsandelar till

dessa två.

Dessa huvudlinjer speglar ett rationellt, och från handelns 

synpunkt, realistiskt synsätt. Drivkraften för handeln är 

lönsamhet och handeln måste därför så nära som möjligt 

följa kundefterfrågan och kundbeteenden. 

I huvudet på framtidens konsument

Källa: Svensk Handel 2018. 
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Olika marknadsplatsers roll och funktion 

Vilken roll och funktion en plats bör ha är viktigt att reflektera 

över och ta i beaktande för att på bästa sätt skapa en hållbar 

och attraktiv kommersiell stad eller stadsdel. 

På ett övergripande plan har det skett en strukturomvandling 

inom handeln. Konkurrensen mellan olika marknadsplatser 

har förändrats med tiden. 

Handeln koncentreras idag allt mer till befolkningstäta 

regioner och kunderna reser i högre utsträckning till de stora 

marknadsplatserna i regionen. Konkurrensen inom handeln 

sker i hög utsträckning via olika handelsplatser. Människor 

handlar olika varor på olika platser - vissa varor i den 

närmaste gallerian och andra i den lokala butiken i 

bostadsområdet. 

Större och mer skrymmande varor, som möbler eller vitvaror, 

inhandlas ibland på en extern handelsplats som har ett brett 

utbud.

Var människor väljer att handla drivs av utbudet, tillgänglighet, 

närvaron av annan service samt hur attraktiv en handelsplats 

upplevs. 

Det kommersiella utbudet i staden bör sättas i ett större 

sammanhang då den till sin karaktär är regional och dess 

utveckling påverkas av en rad omvärldsfaktorer som bland 

annat:

Vad efterfrågar kunderna, vad erbjuder företagen?

Hur utvecklas stadskärnan och andra handelsområden? 

.

Figur: Olika sorters handelsplatser i en stad.
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Olika marknadsplatsers roll och funktion 

I en kommun finns som regel flera olika former av handelsplatser, allt ifrån enskilda butiker till köpcentrum, stadskärnor och externa 

handelsplatser (som till exempel Barkarby handelsplats). Handelsplatserna har olika innehåll och funktion. 

Bostadsområdescentrum och stadsdelscentrum har i huvudsak en lokal marknad och utbudet är framförallt inriktat på 

konsumenternas dagliga behov. Köpcentrum och externa handelsplatser har ett större upptagningsområde och utbudet är varierat 

med både dagligvaror och sällanköpsvaror samt restauranger. Stadskärnorna har ett stort upptagningsområde och det mest 

kompletta utbudet med såväl handel och restaurang som hotell samt annan kommersiell service och offentlig service.

I diagrammet nedan visas hur utbudet fördelar sig i ett urval av centrum i Stockholms stad. Bilden är i stort sett densamma i alla 

större städer.

Regional

Attraktionskraft (Behovstillfredsställelse)

Bostadsområdescentrum
Stadskärnor

Lokal

Källa: WSP (2017), Levande lokala centrum. Uppdragsgivare: Stockholms stad.

Stadsdelscentrum Köpcentrum/externa handelsplatser
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Centrumtyp Innehåll
Kommersiellt hållbart 

marknadsunderlag
Primär målgrupp Konkurrens (från)

Stadskärna All form av handel, kultur, nöjen, 

service, alla kategorier av  

restauranger.

50 000 invånare i kommunen  

(Norrland).

75 000 invånare i kommunen 

(Svealand och Götaland).

Förortskommuner har annan logik.

Turister, boende i regionen och 

arbetande.

Externhandel, 

stadsdelscentrum i 

innerstaden.

Köpcentrum 

(volymhandel)

All form av handel utom de mest 

exklusiva märkena, service, 

restauranger (dock ej de mest 

exklusiva).

100 000 invånare. Boende i regionen, mycket 

arbetsplatser, shoppingturism.

Andra köpcentrum, 

stadskärnan, 

stadsdelscentrum.

Stadsdelscentrum Som köpcentrum, men mindre yta 

totalt och innehåller mer offentlig 

service. 

>3 000- 5 000  invånare (varav en 

stor andel bor nära).

I innerstaden finns underlag i form 

av boende.

I ytterstaden krävs oftast boende + 

arbetande. 

Boende i flera stadsdelar och 

arbetande.

Innerstaden: city.

Ytterstaden: köpcentrum plus 

city.

Bostadsområdescentrum Livs är dragare, offentlig service, 

enklare restauranger, enstaka 

mindre sällanköpsvarubutiker.

Minst 3 000 invånare (om höga 

inkomster).

Minst 5 000 invånare (om lägre 

inkomster).

Boende i stadsdelen, anställda 

på mindre kontor.

Alla ovan, men har 

närhetsfördel (framförallt inom 

dagligvaror och restaurang).

Lokala torg Jourlivs, närlivs, orientlivsbutiker, 

tobaksaffär.

Cirka 500 invånare. Boende max 500 meter ifrån. Alla ovan, men har 

närhetsfördel (dagligvaror).

Enskilda butiker Järn & Bygg, IKEA, specialbutiker, 

stormarknader.

Beror på enhet. Beror på enhet. Beror på enhet

Olika marknadsplatsers roll och funktion 

Nedan finns en sammanställning över vad som kännetecknar olika typer av centrum/handelsplatser. Observera att gränserna 

mellan de olika centrumtyperna inte är knivskarpa.  



16 Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro - KS 21/0168-1 Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro : 20190924_Förstudie utveckling Bro centrum_lätt

15

Marknadsplatsernas framtid

Bostadsområdescentrum och stadsdelscentrum 

Ett bostadsområdescentrum innehåller ett begränsat 

utbud av handel och service nästan uteslutande riktat till 

de som bor i området (mycket låg regional 

dragningskraft). 

I ett stadsdelscentrum sammanförs olika aktiviteter, som 

butiker, service och skolor för de omkringliggande 

bostadsområdena. Centrumet fungerar som en plats där 

ett möte mellan människor är möjlig. En dagligvarubutik är 

ofta det primära i ett stadsdelscentrum. Annan service 

som frisör, post, blomsterhandel, skola och bibliotek kan 

också förekomma. Stadsdelscentrumet fyller en viktig 

funktion som social mötesplats och skapar även identitet 

och samhörighet för de omkringliggande  

bostadsområdena.

Dessa två centrumtyper har under en lång haft en svag 

utveckling på grund av den ökande konkurrensen från 

stadskärnor, köpcentrum och handelsområden. I takt med 

ett ökat bostadsbyggande, i nya eller förtätade stadsdelar 

och bostadsområden, finns det behov av nya och 

uppdaterade centrum som kan tillgodose de boendes 

mest vardagliga behov. 

En bra dagligvarubutik fungerar som centrumets 

dragmotor och kompletteras ofta med kommersiell 

service. Sällanköpsvaruhandel förekommer i mer 

begränsad utsträckning eftersom det krävs ett större 

befolkningsunderlag för att butikerna ska vara lönsamma. 

De sällanköpsvarubutiker som finns är vanligtvis 

fristående (icke kedjeanslutna) inom beklädnad, 

heminredning med mera. Möbler, järn & bygg och 

elektronik kommer att vara fortsatt ovanliga i dessa 

centrumtyper.

Bostadsområdescentrum och stadsdelscentrum är mindre 

utsatta för e-handelskonkurrens än stadskärnor, 

köpcentrum och externhandel eftersom det främsta 

konkurrensmedlet inte är pris eller ett stort utbud utan 

närhet och god tillgänglighet.
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Marknadsplatsernas framtid

Köpcentrum och externhandelsplatser

Köpcentrum och externa handelsplatser har, 

förutom e-handeln, länge haft den starkaste 

utvecklingen i handeln. Det beror främst på att det 

är här det finns störst möjlighet att skapa nya ytor 

för butiker. 

Då ett stort utbud av butiker och varor och bra 

tillgänglighet (öppettider, gratis parkering med 

mera) är dessa centrumtypers främsta 

konkurrensmedel har de stark konkurrens från e-

handeln som har ett ännu större utbud och 

dessutom är öppen dygnet runt.

Ett motdrag från köpcentrum och 

externhandelsplatser har visat sig vara att satsa 

mer på annat än handel, till exempel restauranger, 

biografer, lekland med mera, det vill säga 

upplevelser som konsumeras på plats och som e-

handeln har svårt att erbjuda.

Framtidens vinnande handelsplats – den dynamiska multiplatsen

I korthet

Dynamiska och innovativa platser blir vinnare. Platser som erbjuder enbart 

handel kommer att få det allt tuffare. Framtidens handelsplatser, såväl 

stadskärnor som externhandelsplatser, kommer i hög grad att kombinera 

detaljhandel med restauranger, nöjen, kultur, idrott samt kommersiell och 

offentlig service.

Källa: Svensk Handel 2018. 
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Digitalisering och e-handel

Digitaliseringen i samhället påverkar handelns affärer i 

dubbel mening, dels hur ett handelsföretag gör och 

sköter sina affärer, dels affären – den fysiska 

butikslokalen – där handeln till största del fortfarande 

sker. 

De fysiska butikerna har ett antal styrkor som 

visserligen utmanas av digitaliseringen, men som 

också kan förstärkas och bli allt viktigare i en ökande 

digitalisering. 

Digitaliseringen av de fysiska butikerna sker genom att 

de blir del av e-handelns infrastruktur, konsumenters 

ökade användning av mobila digitala tekniker och ett 

ökat inslag av digitala tekniker i butikerna.

Exempel på handelns digitalisering är:

• E-handel.

• Nya betalningslösningar som minskar behovet av 

kontanter i handeln.

• Marknadsföring i digitala medier får ökad 

betydelse.

• Konsumenterna gör research på nätet och ”blir 

experter” som ställer allt högre krav på 

butikspersonalens kunskaper.

Källa: PostNord, E-barometern Q1 2019.
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Digitalisering och e-handel

E-handelns storlek och tillväxt varierar mellan olika 

branscher

Störst marknadsandelar inom e-handeln återfinns i 

branscher som böcker, elektronik samt kläder och skor. 

Tillväxten i dessa branscher är inte så hög eftersom de 

befinner sig i en mognadsfas. De branscher som växer mest 

är de som befinner sig i introduktions- och tillväxtfaserna, till 

exempel leksaker, möbler och bygghandel. 

Gränserna mellan e-handel och fysisk handel blir 

alltmer suddiga

Det går inte längre att betrakta e-handel och fysisk handel 

som två separata och konkurrerande försäljningskanaler. 

Begreppet omni-channel innebär att olika försäljningskanaler 

ska stödja varandra eftersom konsumenterna dels inte bryr 

sig vilken försäljningskanal de använder, dels använder flera 

kanaler vid ett och samma köp. Till exempel kan omdömen 

samlas via sociala medier, via nätet kan det bästa priset nås 

och därefter inhandlas varan i den fysiska butik eller via 

mobiltelefonen. 

Konsumenter kan också klämma och känna på produkten i 

butiken, beställa den via butikens beställningsskärm och 

slutligen hämta den i sin lokala dagligvarubutik eller hos ett 

postombud.
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Källa: KPG 2018, E-handelsprognos, WSP. 
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Handelns storlek och utveckling

Dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandeln i Upplands-Bro omsatte 589 miljoner kronor 

år 2017, en ökning med 11 procent sedan år 2012. Utvecklingen 

är svagare än i Stockholms län som helhet, 17 procent.

Bland övriga kommuner i regionen har Sollentuna högst 

omsättning, 3 miljarder kronor. Starkast utveckling sedan 

uppvisar Järfälla, 39 procent, vilket främst förklaras att ICA Maxi 

öppnade i Barkarby våren 2014. 

Ekerö, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro har en 

mycket likartad utveckling år 2012-2017.

Sällanköpsvaruhandeln

Sällanköpsvaruhandeln  i Upplands-Bro omsatte 252 miljoner 

kronor år 2017, en ökning med 14 procent sedan år 2012 vilket 

nästan är i nivå med genomsnittet för hela Stockholms län, 15 

procent.

Klart störst omsättning i regionen har Järfälla, 5,9 miljarder 

kronor år 2017. Omsättningen i Järfälla drivs nästan helt  av 

handelsplatsen Barkarby med drygt 60 butiker där  IKEA, Media 

Markt, Egiganten och Bauhaus tillhör de största. 
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Handelns dragningskraft - försäljningsindex

Försäljningsindex

Försäljningsindex är ett mått på handelns dragningskraft i en 
kommun. Ett index över 100 innebär att handeln omsätter mer än 
den köpkraft som finns i kommunen. 

Försäljningsindex i dagligvaruhandeln

Upplands-Bro har försäljningsindex 62 i dagligvaruhandeln, en 

minskning från 68 år 2012. Klart högst index i regionen har 

Sollentuna, 124. Inflödet till från andra kommuner till 

dagligvaruhandeln i Sollentuna är cirka 600 miljoner kronor, vilket 

motsvarar omsättningen i Upplands-Bro kommun. 

Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln

I sällanköpsvaruhandeln är handeln koncentrerad till vissa 

kommuner och handelsplatser. Järfälla (Barkarby Handelsplats) 

drar kunder från många andra kommuner. Även Sollentuna och 

Upplands Väsby har ett upptagningsområde som sträcker sig 

utanför den egna kommunen.

Upplands-Bro har, liksom Ekerö, ett stort utflöde av köpkraft i 
sällanköpsvaruhandeln. För Upplands-Bro motsvarar utflödet en 
omsättning på cirka 600 miljoner kronor. 
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Detaljhandelsutbudet i Upplands-Bro

1

2

3

4

Kungsängen C.

Brunna Park

Bro Centrum

Skällsta

På kommande sidor beskrivs de fyra handelsplatser som 

finns i Upplands-Bro avseende utbud, funktion med mera. 

Handelsplatserna är:

1. Kungsängens Centrum

2. Brunna Park

3. Bro Centrum

4. Skällsta
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Detaljhandelsutbudet i Upplands-Bro

Kungsängen Centrum

Kungsängens Centrum är Upplands-Bros kommuncentrum.

I dagligvaruhandeln finns ICA, Coop, Apotek, Systembolag och 
tobaksaffär. 

I sällanköpsvaruhandeln finns optiker, garnbutik och klädbutik. 

Här finns även 8 restauranger.

Kommersiell och offentlig service består bland annat av frisörer, 
hud & skönhet,  kommunhus, kulturhus med bibliotek & scen.  
gym, mäklare, banker, vårdcentral, folktandvården. 
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Detaljhandelsutbudet i Upplands-Bro

Skällsta

I Skällsta finns bland annat Willys, Plantagen, Dollarstore, Börjes 
i Tingsryd (hästbutik), second hand-butik, Jysk och restaurang.

Brunna Park

I Brunna Park finns Stora Coop, Apotek, Byggmax och Biltema.
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Detaljhandelsutbudet i Upplands-Bro

Bro Centrum

I Bro Centrum finns närservice i form av ICA-butik, 

tobaksaffär, restaurang, grill, optiker, kemtvätt/skomakeri, 

gym, bibliotek, apotek med mera. 

Utbudet är, jämfört med Kungsängen Centrum,  mer lokalt 

orienterat och riktar sig främst till boende i Bro tätort och 

närliggande områden.

xx
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Sammanfattning av nuläget och framtiden för handeln i 
Upplands-Bro

Utbudet i Tierps 

centrum får lågt betyg

I  konsumentundersökningen 

får utbudet i Tierps centrum 

betyg 4,75 av 10

Svag historisk utveckling i dagligvaruhandeln, men det 

finns framtida utvecklingspotential

Dagligvaruhandeln i Upplands-Bro förmår endast att ta tillvara 

på knappt 2/3 av den köpkraft som finns i kommunen. Av 

Sveriges 290 kommuner är det bara 22 stycken där utflödets 

andel av köpkraften är större. 

Den främsta förklaringen till det stora köpkraftsutflödet i 

dagligvaruhandeln är en stark konkurrens från storbutiker och 

stormarknader i närliggande kommuner. 

Försäljningen i dagligvaruhandeln i Upplands-Bro var lika stor 

år 2017 som den var år 2007. Samtidigt ökade befolkningen i 

kommunen med 24 procent. 

Med en fortsatt växande befolkning bör det finnas potential för 

och behov av mer dagligvaruhandel i kommunen även om 

andelen köpkraft som flödar ut är oförändrad.

Mycket hård regional konkurrens och en växande e-

handel begränsar kraftigt utvecklingspotentialen för 

sällanköpsvaruhandeln 

I sällanköpsvaruhandeln stannar endast 30 procent av 

köpkraften i kommunen. Det stora utflödet sker till stora 

handelsplatser i närliggande kommuner. 

Konkurrensen från andra kommuner kommer att fortsätta vara 

hård och dessutom innebär den växande e-handeln att 

köpkraften för fysiska butiker minkar. Sammantaget medför 

detta att utrymmet för tillväxt i sällanköpsvaruhandeln i 

Upplands-Bro är mycket litet.

Behovet av restaurang och service ökar i takt med 

befolkningen

En ökande befolkning innebär en potential för restaurang och 

närservice. Till skillnad mot i sällanköpsvaruhandeln är 

konkurrensen från e-handeln begränsad och mer köpkraft kan 

stanna i kommunen, förutsatt att det finns ett utbud som kan ta 

tillvara på den ökade efterfrågan.
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Inledning

I detta kapitel görs en analys av de marknadsmässiga 

förutsättningarna för handel, restaurang och service i Bro-

Centrum.

Analys av efterfrågesidan

• Upptagningsområde

• Befolkningens storlek och utveckling.

• Köpkraft (efterfrågan) för handel, restaurang och 

kommersiell service. 

Analys av utbudssidan

• Framtida konkurrens i kommunen och i regionen.

• E-handelns påverkan på den fysiska handeln.

Framtida utvecklingspotential

• Utvecklingspotential i omsättning och ytor för detaljhandeln 

som helhet och på branschnivå.

Övergripande förslag på innehåll och fördelning av ytor

Analys av utbudet

• Lokal och regional 

konkurrens.

• E-handelns påverkan.

Analys av efterfrågan

• Upptagningsområde.

• Befolkningsunderlag (inkl. 

prognos).

• Efterfrågan (köpkraft) för 

daglig-/ sällanköpsvaror, 

kommersiell service (inkl. 

prognos).

Potentiell omsättning och lokalyta för 

handel och restaurang i Bro Centrum

Övergripande förslag på innehåll för handel, restaurang 

och service i Bro Centrum
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Analys av efterfrågesidan 

Upptagningsområde

Upptagningsområdet är det geografiska område som 

handel och kommersiell service i Bro Centrum i 

huvudsak kan locka kunder ifrån. Upptagningsområdets 

storlek är normalt sett starkt kopplat till utbudets storlek, 

det vill säga antal butiker och/eller försäljningsyta

Upptagningsområdet för dagligvaruhandel är som regel 

mer begränsat än det för sällanköpsvaruhandel, då 

människor oftast väljer att handla livsmedel i närheten av 

bostaden eller arbetsplatsen. Upptagningsområdet beror 

även på butikens storlek och omsättning. En 

stormarknad har exempelvis ett större 

upptagningsområde än en mindre allivs- eller närbutik. 

Vad gäller sällanköpsvaror är benägenheten att resa 

längre sträckor större.

Upptagningsområdet för Bro Centrum utgörs primärt av 

Bro tätort och sekundärt av NYKO-område 001-002. 

Därutöver finns ett litet inflöde av kunder från det 

närmaste omlandet.

. Primärt 
uppt. omr.

Sekundärt uppt. omr.

2 km
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Analys av efterfrågesidan

Ökat köpkraftsunderlag tack vare en ökad befolkning

Befolkningen i centrala Bro förväntas växa med cirka 3 000 personer år 2018-2027. Större delen av befolkningstillväxten 

sker utanför Bro tätort. 

Den ökade befolkningen innebär ett ökat köpkraftsunderlag (ökad efterfrågan) för handel och service i Bro Centrum. Störst 

potential finns i dagligvaruhandeln och restaurang och service. I sällanköpsvaruhandeln innebär den växande e-handeln att 

köpkraftsunderlaget kommer att vara ungefär lika stort år 2028 som det är idag.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Befolkningsutveckling i (Centrala) Bro

Folkmängd NYKO 001+002 Kommunens prognos (SCB)

Folkmängd - Bro tätort Regionens prognos

Antal invånare

Källa: SCB, Kommunen, Regionen



16 Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro - KS 21/0168-1 Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro : 20190924_Förstudie utveckling Bro centrum_lätt

31

Analys av utbudssidan 
– framtida konkurrens

Dagligvaruhandeln 

Inom dagligvaruhandeln finns de huvudsakliga 

konkurrenterna i Skällsta (Willys), Brunna park 

(stora Coop), Kungsängen Centrum (ICA och 

Coop) samt Tibble (Lidl). 

I Bålsta (längs E18, nära gränsen till Upplands-

Bro) finns ICA Kvantum som drar kunder från 

Upplands-Bro.

Den framtida konkurrenssituation bedöms vara i 

stort sett oförändrad jämfört med idag. 

Sällanköpsvaruhandeln 

Konkurrensen från stora handelsplatser i regionen 

tillsammans med en växande e-handel innebär att 

utrymmet för tillväxt i Bro Centrum är mycket 

begränsat. 

Restaurang och service

Konkurrensen bedöms vara ungefär densamma i 

framtiden som den är idag. Det ökade lokala 

befolkningsunderlaget  innebär därför en viss 

möjlighet för ökad omsättning och ytor i Bro 

Centrum.
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Potentiell omsättning och lokalytor i Bro Centrum 

Sällanköpsvaror – ytterst begränsad tillväxtpotential.  Det behövs knappast några ökade ytor. Däremot kan det eventuellt 

vara lämpligt med någon omlokalisering för att optimera läget. 

Dagligvaror - 10-15 mkr potentiell omsättningsökning , vilket motsvarar 50-250 kvm lokalyta (LOA). Då den befintliga 

livsmedelsbutiken har en jämförelsevis låg omsättning per kvadratmeter behövs dock inga ökade ytor för livsmedelshandel. 

Restaurang: - 2-4 mkr i potentiell omsättningsökning, vilket motsvarar cirka 100-200 kvm LOA. Det ger utrymme för 

ytterligare någon restaurang/café.

Kommersiell service: - 50-100 kvm LOA , vilket motsvarar 1-2 nya aktörer eller ökade ytor för någon befintlig verksamhet
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Övergripande förslag på innehåll för handel, 
restaurang och service i Bro Centrum

Bro Centrums roll och funktion

Bro Centrum kan fortsätta att vara ett lokalt centrum där utbud och innehåll i första hand möter vardagsbehoven för boende i 

upptagningsområdet. Det framtida utbudet bör därför vara ungefär samma som det är idag.

• Livsmedelsbutiken är centrumets ankare och skapar flöden av besökare som andra verksamheter kan dra nytta av.

• Även om utrymmet för nya verksamheter inom restaurang är lågt kan Bro Centrums attraktivitet stärkas om de aktörer 

som finns är välskötta och populära.

• Frisör, kemtvätt, gym, hud- och skönhetsvård, apotek är exempel på service som finns idag och som även bör finnas i 

framtiden.

• De offentliga verksamheter som finns (BVC, bibliotek, tandläkare med mera) bidrar till en god service för boende i Bro. 

Verksamheterna bidrar även till att Bro Centrum får fler besökare, vilket gynnar de kommersiella verksamheterna.   

Butiksmixen bör inte förändras - utan förädlas

Det handlar således inte om att Bro Centrum ska förändras avseende antal verksamheter och utbudsmix. Det är därför viktigt 

att säkerställa att rätt verksamheter finns i centrum och att samtidigt alltid bedöma hur eventuella nya verksamheter bidrar till 

att stärka Bro Centrums roll och funktion. 

Förädlingen av Bro Centrum handlar även om fysisk planering och utformning, se nästa kapitel.
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Hur kan den fysiska planeringen göra 
så att Bro Centrum fortsätter att vara 

Bros centrum?
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Inledning 

Förutsättningarna för handeln i ett centrum är inte bara beroende 

av marknadsförutsättningar i form av köpkraft, konkurrens från 

andra handelsplatser etc. 

Förutsättningarna påverkas också av centrumets attraktivitet 

avseende tillgänglighet, atmosfär och utbud.

Utbud handlar bland annat om varumärken och prisnivåer.

Tillgänglighet handlar bland annat om öppettider, parkering och 

vägvisning.

Atmosfär handlar bland annat om trivsel, trygghet och service.

Bild: Vad skapar ett attraktivt centrum?
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Utbud & Tillgänglighet

UTBUD

Ankarbutiker/dragare

Större livsmedelsbutiker och kända kedjor inom 

sällanköpsvaruhandeln är uppskattade av många kunder och 

genererar flöden av besökare som andra butiker kan dra nytta 

Dynamik

Butiksmixen bör vara dynamisk och följa trender och 

representeras av en blandning av gamla och nya butiks- och 

restaurangkoncept. Butiksmixen bör även ha en blandning av 

både starka kedjor och lokala aktörer.

Struktur

Med struktur avses butikernas placering i förhållande till 

varandra. Det är positivt att nischa stråk, skapa teman och 

placera dragare strategiskt i centrumet. 

TILLGÄNGLIGHET

Öppettider

• Gemensamma öppettider är en av centrumets
grundpelare. Generösa öppettider är i regel positivt,
likaså att ha regelbundna öppettider.

Infrastruktur

• Med infrastruktur avses hur trafikanten navigerar sig
fram till centrumet. Trafikanten bör inte stöta på för
många hinder på väg från huvudled till centrumet. Med
hinder avses rondeller eller korsningar. Infarterna till
parkeringen bör vara tydligt markerade.

Vägvisning

• Skyltning från huvudled bör vara tydlig. Skyltarna kan
med fördel vara upplysta och strategiskt placerade.

Kollektivtrafik

• Det är i regel positivt att ha närhet till kollektivtrafik och
att så många linjer som möjligt passerar centrumet.
Hållplatserna bör vara utformade trafikantvänligt med
tak för passagerare som måste vänta. Att beakta är
även hur ofta linjerna passerar.

Gång- och cykeltrafikanter

• Det är viktigt att se till att kunderna från närområdet lätt
kan ta sig till centrumet. Cykel- och gångbanor ska vara
gena, trygga och säkra och ha så få fysiska och mentala
barriärer som möjligt.

Entréer 

• Entréerna bör vara tydliga och väl markerade. Finns det
fler än en entré så bör de urskilja sig från varandra, till
exempel med olika namn eller färger. Det skall vara lätt
att ta sig till och från entréerna.

Parkering

• Parkeringar bör vara dimensionerade efter centrumets
storlek och typ av aktörer. Parkeringen skall vara
lättnavigerad samt ha tydligt markerade
parkeringsplatser. Större parkeringsrutor är ett plus.
Parkeringsmiljön skall vara trevlig och det skall vara lätt
att gå till centrumet från parkeringen utan att riskera att
bli påkörd. Parkeringen bör vara upplyst på kvällen och
det skall vara tydliga in- och utfarter.
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Atmosfär & samverkan och marknadsföring  

ATMOSFÄR

Mötesplatser

Syftet med att besöka ett centrum är inte alltid att handla. 

Centrumet är också en mötesplats där torg, restauranger med 

mera höjer attraktiviteten.

Fräschhet 

Centrumet ska upplevas som fräscht och välskött, både 

inomhus och utomhus. Det måste vara välstädat och klotter 

och förslitningsskador får inte förekomma. 

Trygghet

Trygghet handlar bland annat om risk för stöld/rån, våld och 

risk att bli påkörd.

Aktiviteter

Intresset för att besöka ett centrum ökar om det händer saker 

där. Festivaler, artistuppträdanden, kundkvällar, torghandel 

med mera ökar centrumets attraktivitet.

SAMVERKAN OCH MARKNADSFÖRING

Marknadsföring

Centrumet bör ha en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi. 

Det räcker inte med flygblad och jippon.

Samverkan

För att få till marknadsföring, gemensamma aktiviteter, 

gemensamma öppettider, trivselskapande åtgärder med mera 

krävs en god samverkan. Samverkan involverar 

fastighetsägaren, hyresgästerna och kommunen.
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Lokaliseringsprinciper
Optimera läget

Den kommersiella logiken för gatuplansverksamheter i 

stadsdelar och bostadsområden bygger på att optimera de 

kommersiella förutsättningarna så långt det är möjligt 

eftersom marknadsvillkoren ofta är begränsade. För att uppnå 

detta kan tre etableringsstrategier premieras. 

1. Maximera flödesförutsättningarna

• Stads- och bostadsområdeshandel styrs framför allt av 

en vardagslogik. De huvudsakliga inköpen av produkter 

och tjänster sker i en vardagskontext där ett rationellt 

beteende är styrande.

• Butiker och lokaler bör etableras i de lägen som upplevs 

som mest rationella för en majoritet av de besökande till 

stadsdelen. Dessa lägen är oftast de platser där flödet 

av bil-, kollektiv-, gång- och cykeltrafik är som störst, 

exempelvis vid huvudinfarter eller kollektivtrafik-

hållplatser - där stadsdelen ansluter till sin omvärld.

• Optimerad synlighet och upplevd orienterbarhet är 

också viktiga aspekter att säkerställa.

• Etableringar längre in i området riskerar att tappa 

potentiella kunder, då de potentiella kunderna väljer 

alternativa och olika vägar in i området.

2. Koncentrera etableringarna till få platser och stråk -

undvik intern konkurrens

• För att optimera flödet till en plats bör besöks-

anledningarna maximeras. Det innebär i praktiken att 

alla verksamheter som genererar besök bör 

koncentreras till samma plats. Det möjliggör att flera 

ärenden och behov kan uppfyllas inom samma plats 

eller i dess närhet. 

• För att inte utarma marknadsunderlaget bör även valda 

platser vara få och inte geografiskt avskilda, genom för 

långa gångavstånd eller andra naturliga barriärer.

3. Utnyttja områdets fysiska företräden

• Utöver starka flöden och koncentration bör estetiska, 

funktionella och strukturella företräden utnyttjas. 

• Hellre en parknära plats än en anonym gata, sträva efter 

etableringar längs dubbelsidigt bebyggda gator, undvik 

kraftiga topografiska skillnader då gående strävar efter 

en så plan struktur som möjligt. Utnyttja solsidor och 

öppna platser som torg och vägkorsningar. 
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Kommunens roll och rådighet vid 
utveckling av Bro Centrum
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Handeln i planeringen – att möjliggöra och reglera 

Handel har i alla tider uppstått spontant där människor möts. 

Då liksom nu är det marknadskrafter som avgör om en plats 

är intressant för en handelsetablering eller inte. Kommunerna 

kan genom planmonopolet möjliggöra och reglera på vilka 

platser  handel ska få äga rum. Kommunens uppdrag är att 

planera markens användning och bebyggelsemiljöns 

utformning. Besluten rör många människor, företag och 

institutioner. 

Det finns ofta konkurrerande intressen om marken och 

besluten kan innebära stora och långsiktiga investeringar och 

kräver därför noga överväganden. Det är kommunens uppgift 

att väga samman olika intressen och skapa möjligheter för 

den goda staden att utvecklas.

Vilka styrmedel har kommunen?

Visioner, strategier och policys

Handeln är en viktig del av samhällsekonomin och den  

sysselsätter många  människor. Den påverkar dessutom var 

och ens plånbok. Därför är det viktigt att samhället ger 

förutsättningar för en levande och konkurrenskraftig handel. 

Kommunerna ska kunna ge de rätta förutsättningarna och 

ställa de rätta kraven för en livskraftig handel. 

Översiktsplaner

En typ av strategiskt dokument som alla kommuner måste ha 

är en översiktsplan. Översiktsplanen redovisar kommunens 

långsiktiga vision när det gäller användningen av de mark-

och vattenområden som ligger i kommunen. I översiktsplanen 

redovisas både allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer. 

Planen ska också visa hur den redan bebyggda miljön ska 

bevaras eller utvecklas. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan används som 

utgångspunkt vid bygglovsprövning och planläggning ur ett 

långsiktigt perspektiv. 

Detaljplaner

Kommunen får reglera användningen av mark- och 

vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och  

områdesbestämmelser. En detaljplan är ett  juridiskt  

bindande dokument och reglerar både vad marken får 

användas till och hur man får bygga på fastigheten (var, höjd, 

bredd, exploateringstal med mera). En detaljplan styr dock 

INTE vem eller vilka som är utövare. I detaljplanerna kan 

kommunen reglera markanvändning med olika beteckningar. 

För handel finns framförallt två varianter att använda, C och H

Markanvisning

När kommunen själv äger marken kan man styra utvecklingen 

med markanvisning. Det är en option för till exempel ett 

byggföretag att under en viss tid och på vissa villkor ensam få 

förhandla med en kommun om förutsättningarna för att 

uppföra ny bostadsbebyggelse eller att genomföra annan 

exploatering inom ett visst markområde.

Bygglov

Genom att styra hur fastigheter och byggnader får utformas 

kan kommunen till viss del styra vilka verksamheter som 

etableras där. Detta eftersom olika verksamheter har olika 

krav på butiksyta, byggnadshöjd, parkeringslösning med 

mera.
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Handeln i planeringen – att möjliggöra och reglera 

Politiska ställningstaganden kan stödja och möjliggöra 

att Bro Centrum fortsätter att vara Bros centrum.

• Kommunen har rådighet över stora delar av den fysiska 

planeringen (se exempel i föregående kapitel) och kan 

fatta beslut som ökar centrumets attraktivitet och 

livskraft.

• Kommunen kan genom att etablera verksamheter som 

gör att antalet besökare i centrum ökar stödja de 

kommersiella verksamheterna i centrumet. Exempel på 

verksamheter är skola, kultur, bibliotek, 

medborgarkontor, idrottshall/badhus.

• Etablering av verksamheter som nämns ovan innebär 

också att medborgarna får god tillgänglighet till offentlig 

service. WSP bedömer att tillgängligheten är god idag 

och målet bör vara att bibehålla den nivån även i 

framtiden.

• Kommunen har, genom de styrmedel som nämns på 

föregående sida, möjlighet att begränsa den lokala 

konkurrensen om den allvarligt påverkar Bro Centrums 

framtid. Viktigast att ha koll på är att det inte etableras 

någon ny livsmedelsbutik (undantaget små butiker med 

endast mycket lokalt upptagningsområde) i ett läge som 

innebär att upptagningsområdet till stor del är detsamma 

som Bro Centrum har.
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Introduktion

2

Bakgrunden till uppdraget är att Upplands-Bro kommun för närvarande genomför en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Bro tätort – med tidshorisont mot år 2040 – och kommer i detta sammanhang även att titta närmare på de mest 
centrala delarna – Bro Centrum. Kommunen behöver stöd i att förstå vilka målgrupper som kommer att vara intresserade 
av att bo i centrala Bro på lite längre sikt samt vilka marknadsmässiga förutsättningar som finns för nyproduktion av 
bostäder i området.

Detta är den första delanalysen som är en generell analys av bostadsmarknaden i Upplands-Bro, med visst fokus på 
centrala Bro. 

I analysen ingår: 

— Befolkningsutveckling på lång sikt – två scenarier

— Analys av utbud av nyproduktion och aktuellt bostadsbestånd samt balansanalys 

— Bostadsmarknad och priser 

— Bedömt behov och efterfrågan av bostäder i Centrala Bro

— Slutsatser och en bedömning av hur många och vilken typ av bostäder som är möjliga att bygga i Centrala Bro på 
lång sikt

— Några resultat från äldre studier

Rapporten är skriven av .

Stockholm, juni 2019
WSP Sverige AB 
SE-121 88 Stockholm-Globen 
Arenavägen 7 
Org. nr: 556057-4880 

Inledning
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— WSP rekommenderar att kommunen 
arbetar vidare med planerna för Centrala 
Bro, men behåller flexibiliteten i omfatt-
ningen av ny bostadsbebyggelse.

— Området bör vara attraktivt för flera
målgrupper, men mer noggranna analyser
kring dessas önskemål, behov och faktiska
efterfrågan bör göras.

— Den omfattning på ny bebyggelse som
skisserats i de två scenarierna av Codesign
bör dock inte möta något hinder avseende 
efterfrågan (mellan 130 och 300 nya 
bostäder) men genomförandet och 
inflyttningsperioder bör synkroniseras med 
övrig nyproduktion i Bro så att det inte 
uppkommer lokala utbudsöverskott.

Sammanfattning 
och slutsatser

3

Sammanfattning och slutsatser

— Centrala Bro är ett centrum för stadsdelen/ 
tätorten Bro idag. Bro kommer att växa 
mer fler bostäder. Totalt kommer den 
demografiska efterfrågan vara lägre än det 
planerade bostadsbyggandet i hela Bro 
(inkl. de stora nya utbyggnadsområdena 
Trädgårdsstaden och Tegelhagen). 

— Att planera, men vara flexibel igenom-
förandetakt, kommer därför att vara
nödvändigt. 

— De äldre är en grupp som vi med säkerhet 
vet kommer att bli fler. Dessa bör vara en 
målgrupp för centralt belägna bostäder 
med närhet till olika typer av service och 
kollektivtrafik. Behovet av mer tillgängliga 
bostäder för denna grupp är stort.

— Övriga målgrupper har en mer osäker
utveckling.
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Befolknings-
utveckling

4

Befolkningsutveckling i Upplands-Bro 1950 - 2018

Kommunen har haft en skiftande 
befolkningstillväxt genom åren. 
Allra mest växte kommunen från 
1965-1980. Under de senaste tio 
åren har befolkningen återigen 
vuxit efter en lägre tillväxttakt 
mellan 1980-och 2005.

Mälarbanans utbyggnad har betytt 
en hel del för tillgängligheten till 
en större arbetsmarknad och har 
gjort Upplands-Bro till en attraktiv 
kommun att pendla ifrån såväl in 
mot Stockholm som till 
Västmanland.
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Befolknings-
utveckling

5

Befolkningsutveckling i Upplands-Bro 1970 - 2018 - 2030

Kommunen kommer att ha en 
fortsatt god tillväxttakt även 
framöver, enligt flera bedömningar 
och prognoser.

Region Stockholm gör prognoser 
över samtliga kommuner i länet. 
Enligt den senaste prognosen, från 
2018, kommer tillväxttakten att 
fortsätta framöver men genomsnitt 
ligga på nära 800 invånare per år 
de närmaste tio åren. Prognosen 
bygger på att 80 % av kommunens 
bostadsbyggnadsplaner realiseras. 

Kommunens egen prognos (SCB) 
är ny och bygger på något lägre 
bostadsbyggande än regionens 
prognos.

WSPs egen prognos ligger 
betydligt lägre än båda dessa till 
följd av lägre antagande om både 
invandring och byggande.
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Bro tätort = Planområde 3903

Delområden

6

Områdesindelningar – Kommunens och Regionens

Centrala Bro = Bro-Låssa, NYKO 001+002…
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Befolknings-
utveckling

7

Befolkningsutveckling i Bro 2009 – 2017/18 – 2027/28

De prognoser som kommunen och 
Regionen tagit fram för Bro 
uppvisar samma mönster som för 
hela kommunen.
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Befolkningsförändringar i Upplands-Bro 1970-2018
Befolknings-
utveckling

De senaste fem åren har den totala 
befolkningstillväxten varit dubbelt 
så hög som de fem åren 
dessförinnan. 

Upplands-Bro har ett positivt 
födelsenetto till följd av sin 
åldersstruktur. 

Även det inrikes flyttnettot är 
positivt på senare år.

På senare år har även utrikes 
flyttnetto haft viss betydelse för 
befolkningsutvecklingen, men i 
relativt liten utsträckning – särskilt 
om man jämför med många andra 
kommuner. 

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Befolkningsförändringar i Upplands-Bro 1970-2018

Födelsenetto Inrikes flyttningsöverskott Invandringsöverskott

Antal personer

Källa: SCB, WSP



16 Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro - KS 21/0168-1 Direktiv till det fortsatta arbetet med FÖP Bro : 20190924_Förstudie utveckling Bro centrum_lätt

Befolknings-
utveckling
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Befolkningsförändringar i Bro 2009 - 2018 - 2028

Bros utveckling enligt kommunens 
prognos visar på en positiv 
utveckling för alla parametrar de 
kommande fem åren, men 
därefter ett negativt inrikes 
flyttnetto.

(Bro-Låssa, Nyko 001+002)
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Befolknings-
utveckling
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Befolkningsförändringar i Bro 2009 - 2018 - 2027

Bros utveckling enligt Regionens 
prognos är inte lika positiv, med ett 
negativt inrikes flyttnetto redan i 
år.

(PL 3903)
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Flyttmönster i Bro 2017 – Det sker mycket in och 
utflyttningar till och från Bro tätort, men nettot är lågt

Flyttningar 2017, Bro tätort
Typ av flyttning Totalt Män Kvinnor

Antal inflyttade

från övriga planområden i kommunen 130 70 60

från övriga kommuner i länet 473 277 196

från övriga län 144 82 62

från utlandet 160 86 74

Antal utflyttade

till övriga planområden i kommunen 212 106 106

till övriga kommuner i länet 420 236 184

till övriga län 196 118 78

till utlandet 48 26 22

Flyttningar inom planområdet 315 162 153

Flyttningsöverskott 31 29 2

Flyttningar 2017, Upplands-Bro

Totalt Män Kvinnor

Antal inflyttade

från övriga kommuner

i länet 1 909 1 005 904

från övr. län 525 298 227

från utlandet 419 237 182

Antal utflyttade

till övriga kommuner 

i länet 1 354 715 639

till övriga län 659 365 294

till utlandet 130 69 61

Totalt antal flyttningar inom

kommunen 1 578 803 775

Flyttnings-

överskott 710 391 319
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Flyttrörelser till och från Upplands-Bro 2000-2018
Befolknings-
utveckling

Såsom många förortskommuner 
och pendlingskommuner nära våra 
storstäder och större städer förlorar 
Upplands-Bro unga vuxna genom 
att de flyttar från kommunen. Det 
finns andra platser på jorden som 
lockar dessa mer.

Upplands-Bro har dock ett stort 
inflöde av barnfamiljer. 
Kommunen betraktas som trygg 
och erbjuder både bostadsmiljöer 
och boendeformer som passar 
familjer. 

I åldrarna över 40 år är flytt-
rörelserna små över kommun-
gränsen, möjligen kan man ana ett 
visst minus bland unga seniorer. 
Dessa kanske inte upplever att det 
finns bra alternativ för dem när de 
vill flytta från villan. De efterfrågar 
ofta mer bekväma bostäder nära 
service och kommunikationer i 
flerbostadshus (både hyreslägen-
heter och bostadsrätter) där någon 
annan står för skötseln.
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Flyttrörelser till och från Bro 2017
Befolknings-
utveckling

Bro tätort har inte ett lika tydligt 
flyttmönster för de olika ålders-
grupperna.
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Åldersstruktur i Upplands-Bro för 40 år sedan, för 20 år 
sedan och idag

Befolknings-
utveckling

För 40 år sedan hade miljonpro-
grammet färdigställt och 
kommunen hade vuxit kraftigt av 
framför allt barnfamiljer. Befolk-
ningen dominerades av 30-åringar 
och deras barn.

För 20 år sedan bodde dessa 
föräldrar fortfarande kvar i 
kommunen – men var 20 år äldre. –
kommunen dominerades av 50-
åringar.

Idag så gott som alla åldersgrupper 
större än tidigare – fler barnfamiljer 
och fler unga vuxna, men framför 
allt fler äldre – 40-talisterna har ni 
nått upp i 70-årsåldern.

Antalet 70-plussare var för 20 år 
sedan 1 300 personer – idag är dom 
3 200!

Målgruppen för seniorbostäder bör 
således vara betydande.0
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Åldersstruktur i Upplands-Bro idag, om 5 år och om 10 år 
(enl kommunens prognos)

Befolknings-
utveckling

Enligt kommunens prognos 
kommer i princip alla 
åldersgrupper växa i storlek de 
närmaste tio åren. 

Antalet personer under 20 år 
kommer att bli 2 000 fler än 
idag och åldersgruppen 30-45 
år kommer att vara 1 500 fler än 
idag.

Antalet 80-plussare kommer att 
öka till dubbelt så många som 
idag och bli 1 750 personer. 
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Åldersstruktur i Upplands-Bro idag, om 5 år och om 10 år 
(enl WSP prognos)

Befolknings-
utveckling

Enligt WSPs alternativa prognos 
kommer inte förändringarna i 
åldersstruktur vara lika påtaglig 
de närmaste tio åren. 

Åldersgrupper unga vuxna 
kommer att minska (de har 
höga flyttfrekvenser ut från 
kommunen och är dessutom 
ovanligt många just nu till följd 
av baby-boomen runt 1990). 

Men 40-talisterna är också en 
stor generation som sannolikt 
kommer att bo kvar och de göra 
att WSPs prognos för denna 
kohort är snarlik kommunens: 
Antalet 80-plussare kommer i 
WSPs prognos bli ca 1 600 
personer. 

Denna utveckling kan ses som 
ett alternativt scenario till 
kommunens prognos för hela 
kommunens befolkningsutveck-
ling.
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Åldersstruktur i  Centrala Bro idag, om 5 år och om 10 år 
(enl kommunens prognos)

Befolknings-
utveckling

I kommunens prognos för 
Centrala Bro växer alla 
åldersgrupper
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— De två prognoserna skulle kunna användas som två scenarier för utvecklingen av 
Centrala Bro framöver. Antingen fortsätter den kraftiga befolkningsutvecklingen eller 
så blir tillväxttakten framöver något flackare.

— De yngre åldersgrupperna blir färre till antalet i WSPs prognos.

— De äldre kommer dock att växa i båda scenarierna.

— Osäkerheten kring den demografiska utvecklingen är stor. 
Kommande bilder illustrerar det för hela landet:

— Därför är flexibiliteten i planeringen central!

Prognosalternativ som scenarier
Scenarier för 
framtiden
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Invandringen är den faktor som numera påverkar vår 
befolkningsutveckling mest
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MEN: Det har aldrig varit svårare att göra prognoser än det 
är idag – politiken styr utvecklingen
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bostadsmarknaden 
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Källa: SCB
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Ännu svårare är det att göra bedömningar på lokal nivå:
Det är vanligt att flytta från den kommun man invandrat 
till – redan efter ett år har 12 % flyttat, efter fem år 51 %
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Boverkets prognoser för byggbehovet är mycket osäkra, och ska 
inte tas bokstavligt (men alla gör tyvärr det)
2018 var behovet 535 000 bostäder fram till 2025
Årets prognos kommer att vara mycket lägre

Källa: Boverket, SCB, WSP
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Bostadsbestånd i Upplands-Bro 2018

Det finns ca 11 700 bostäder i 
Upalands-Bro 2018. 38 % är 
småhus med äganderätt. 

Bostadsrätter och hyresrätter i 
flerbostadshus är ungefär lika 
många.

Kommunen har mycket få 
specialbostäder (ex. särskilda 
bostäder för äldre).

Allmännyttan äger 2 140 
lägenheter och hade vid den 
senaste officiella mätningen en 
vakansgrad på 0 %.
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Bostadsbeståndets ålder i Upplands-Bro 2018

Bostadsbeståndets i Upplands-
Bro byggdes till stor del under 
miljonprogramsåren –
flerbostadshusen under 1960-
talet och småhusen under 1970-
talet.. 

Nu börjar det också synas att 
bostadsbyggandet stigit under 
senare år.
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Vi har konstaterat att en 
växande målgrupp i Upplands-
Bro är seniorerna och de äldre. 
Det är också en målgrupp som 
uppskattar centrumnära och 
servicenära bostäder.

Den vanligaste boendeformen 
för äldre i Upplands-Bro idag är 
småhus – ända upp i 80-
årsåldern. Över 1 500 personer 
över 70 år bor i småhus i 
kommunen.

Av den stora gruppen 40-talister 
bor fler i småhus än i lägenheter 
i flerbostadshus idag. Om de 
kommer att ha samma 
boendemönster som 20- och 
30-talisterna har idag behöver 
två tredjedelar av dem flytta från 
huset inom en tioårsperiod.

Boendeformer för seniorer i Upplands-Bro 2018
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Även de som är ensamstående 
seniorer bor kvar i sina småhus. 
De är 419 personer i Upplands-
Bro år 2018 vilket motsvarar 
29 % av de ensamboende över 
65 år.

Ensamhetsproblematiken är 
utbredd i denna grupp. De 
behöver erbjudas boendeformer 
som ökar den sociala samvaron 
och som på sikt påverkar hälsa 
och välbefinnande positivt. I 
Upplands-Bro (liksom i andra 
kommuner) finns få alternativ 
för denna grupp. 

Äldre ensamstående
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Nyproduktion i Upplands-Bro från 1975 till idag

Bostadsbyggandet följer samma 
mönster efter miljonpro-
grammet som i många andra 
kommuner – med ett högt 
byggandet under 1970-talet och 
runt 1990 för att sedan nästan 
utebli under 1990-talet och 
sakta komma igen i mitten av 
00-talet.

2017 färdigställdes nästan 800 
bostäder i Upplands-Bro!
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Byggandet av hyresrätter har 
dominerat under senare år.

Men av de bostäder som 
färdigställdes under 2017 var 
över 70 % bostadsrätter.

Totalt sett har det tillkommit 
ungefär lika många hyresrätter 
som småhus sedan 1990. Men 
bostadsrätterna har dominerat –
tack vare uppgången 2017.

Nyproduktion efter upplåtelseform
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Balansanalys för Upplands-Bro

Totalt sett gör WSP 
bedömningen att det råder 
balans på bostadsmarknaden i 
Upplands-Bro. På senare år har 
dock befolkningen vuxit 
snabbare än bostadsbyggandet. 
Normalt kan det tyda på att 
trångboddheten ökat. Men i 
detta fall har det snarare att 
göra med att hushållsstorleken 
är större – en stor del av de nya 
invånarna är barn.

Diagrammet visar att det finns 
ett tydligt samband mellan 
befolkningstillväxten och 
bostadsbyggandet. De år som 
det färdigställs många bostäder 
växer kommunen mer. 
Uppenbart är det så att nya 
bostäder attraherar nya invånare 
– antingen direkt eller via de 
flyttkedjor som bildas i det 
befintliga beståndet.

Diagrammet visar om det finns en balans mellan bostadsbyggande och befolkningsökning, under förutsättningen 
att det bor 2 personer per ny bostad (i Upplands-Bro är den genomsnittliga hushållsstorleken 2,5, till följd av många 
barnfamiljer). Glappet mellan nya invånare och nya bostäder visar om det finns bostadsbrist och om det finns 
potential för bostadsbyggande. Enskilda upp och nedgångar skall inte övertolkas!
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Balansanalys för Upplands-Bro – i relation till byggplaner

Resultatet från balansanalysen 
är att Upplands-Bro ser ut att 
vara i balans på bostadsmark-
naden i dagsläget – det har 
varken förkommit stor 
förtätning/ökad trångboddhet i 
beståndet eller en tilltagande 
utglesning.

Framöver ser dock kommunens 
planerade bostadsbyggnads-
planer ut att vida överstiga det 
demografiska behovet som 
kommunens befolknings-
prognos indikerar.

Men vi vet att alla planer inte 
blir av (2018 färdigställdes 
betydligt färre bostäder än 
planerat) och att det är bra att 
kommunerna har en god 
planerings- och planberedskap. 

Analysen kan dock indikera en 
ökad konkurrens (exploatörer, 
hushåll, kommunala resurser) 
framöver.
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Balansanalys för Centrala Bro – i relation till byggplaner

Normalt gör WSP inte denna typ 
av analys för mindre del-
områden (NYKO 001+002) 
eftersom marknaden inte är 
riktigt så lokal – efterfrågan finns 
från ett bredare marknads-
omland – även om den är lokal.

Men vi vill ändå i detta fall 
illustrera hur det ser ut.

Resultatet skall dock inte 
övertolkas!
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— Bostadsmarknadsenkäten genomförs varje år på uppdrag av Boverket. Länsstyrelserna 
samlar in enkäter från alla kommuner avseende bl.a. planerade nya bostäder och läget på 
bostadsmarknaden. Boverket har precis publicerat svaren för 2019 års enkät.

— I kommunens svar 2019 uppger kommunen att det är bostadsbrist i alla kommundelar –
centralt och perifert – (liksom alla andra kommuner i storstadsregionerna) och att den 
kommer att bestå om tre år. Kommunens uppdaterar också siffrorna avseende bedömd 
igångsättning av bostäder under 2019-2020. I BME 2019 anges att bostadsbyggandet 
kommer att öka till 718 igångsatta bostäder under året och 872 under nästa år, 2020.

— Kommunens gör bedömningen att behovet av särskilda bostäder för äldre för närvarande 
inte är täckt, men att det är det om två år, men att sedan behovet är större än det planerade 
tillskottet i gen om 5 år – vilket verkar rimligt i ljuset av befolkningsprognosen. Man har både 
seniorbostäder och trygghetsbostäder Kommunen, men i ganska begränsad omfattning. 
Detta är något som bör beaktas vid planeringen av centrala Bro.

— WSPs beräkningar visar att det ökande antalet äldre kommer att innebära ett mer än 
dubbelt så stort behov av särskilda bostäder för äldre om tio år jämfört med det bestånd 
man har idag.

— Kommunen svarar dessutom att man har brist på särskilda boendeformer för personer med 
funktionsnedsättning (gruppbostäder servicebostäder, anpassade boenden).

— Kommunen anger att det är brist på bostäder för unga i kommunen, vilket beror på generell 
brist på hyresrätter, särskilt små. Unga vuxna flyttar i hög utsträckning från kommunen. 
Frågan är om de skulle bo kvar om det fanns små billiga hyresrätter i centrala Bro (hönan 
eller ägget?). 

— Kommunen anger att 178 nyproducerade bostäder har färdigställts av allmännyttan under 
2018. Enligt SCBs statistik var det 0, men 180 under år 2017, vilket beror på olika statistik-
uppdateringar.

BME i Upplands-Bro 2019
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Långsiktig prisutveckling på småhus i Upplands-Bro

På lite längre sikt har småhusen 
en mycket stabil utveckling, 
med kraftigt stigande priser de 
senaste fem åren. De senaste 20 
åren har priserna fördubblats 
två gånger. Det säljs numera 
drygt 150 permanenta småhus 
per år i kommunen, vilket är 
betydligt fler än tidigare.

Även fritidshusen i kommunen 
säljs för högre och högre priser, 
men statistiken är lite svajigare 
och en nedgång skedde efter 
2015. Det säljs bara 30 fritidshus 
per år.

En del av målgruppen för mer 
centrala bostäder i Bro är 
sannolikt de som säljer sitt 
småhus i kommunen. Även de 
som säljer ett fritidshus i 
kommunen kan vilja bosätta sig 
permanent i en lägenhet.
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Prisutveckling på bostäder i Upplands-Bro 2010-2018

När man jämför priserna per 
kvadratmeter för småhus och 
bostadsrätter i Upplands-Bro är 
prisnivån och prisutvecklingen 
mycket lika.

Prisnivån har under de senaste 
tre åren legat förhållandevis 
stabilt mellan 30 000 och 
35 000 kr/kvm. 

Det säljs ungefär 80 
bostadsrätter per kvartal i 
kommunen. Något färre den 
senaste tiden jämfört med 2016-
2017 (2017 färdigställdes 560 
bostadsrätter).
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Prisutveckling på bostäder i Upplands-Bro 2010-2018

Priserna per bostad är i vissa fall 
ett bättre mått. I Upplands-Bro 
får man nära dubbelt så mycket 
betalt för småhus som för 
bostadsrätter, vilket alltså beror 
på att villorna är större 
ytmässigt.

Vi kan också konstatera att 
villapriserna inte fallit lika 
mycket som bostadsrätts-
priserna det senaste året.

De som säljer sin villa i 
kommunen kan således ha 
marginaler för köp av en mindre 
bostadsrätt
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Pendlingsmöjligheter och tillgänglighet

I ett längre perspektiv har 
möjligheterna till pendling, till-
gängligheten till Stockholms-
regionens arbetsmarknad, stor 
betydelse för attraktionskraften i 
Bro.

WSP har beräknat vad föränd-
ringarna i tillgängligheten (fler 
parallella spår samt tätare trafik) 
kan betyda.

Med 15-minuterstrafi i stället för 
30-minuterstrafik ökar tillgäng-
ligheten till arbetsmarknaden 
med över 300 % eftersom en 
stor del av arbetsmarknaden 
ligger på gränsen till att nås 
med rimlig restid idag (45 
minuter dörr till dörr).

(Indata från RUFS markanvänd-
ning 2030 + 5%, vilket motsvarar 
Stockholmsförhandlingens 
scenario.)
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Samband mellan restider och bostadspriser

Det finns ett tydligt samband 
mellan restid och bostadspriser i 
stråket från Stockholms 
innerstad till de nordvästra 
delarna av regionen.

I WSPs modeller visar att om
tillgängligheten till arbets-
marknaden (antal arbets-
ställen som nås inom 45 
minuter med kollektivtrafik) 
ökar med 1 % ökar betal-
ningsviljan (Kr/Kvm BR) med 
0,17 % (partiell effekt).

15-minuterstrafik ökar antalet 
arbetsställen som nås från 
50 500 till 220 000.

Om hela effekten av detta skulle 
kunna tas ut innebär det 
betalningsviljan för nya bostäder 
i Bro skulle kunna öka med upp 
till 55 %. Det ger helt andra 
möjligheter till nyproduktion än 
idag.
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Realräntans utveckling och bostadspriserna (villapriser i 
hela landet)

Det föreligger ett samband 
mellan bostadsprisernas 
utveckling och ränteutveck-
lingen, men det är inte ett helt 
perfekt .

Räntan är viktig, men det är inte 
den enda parametern som styr 
prisutvecklingen.

I lågkonjunktur pressas räntan 
ner, vilket är fördelaktigt för de 
som lånar till bostäder. I bättre 
konjunkturläge brukar ränte-
nivåerna stiga syfte att svalna av 
en eventuell överhettning på 
marknaden.

Dessa samband har inte till fullo 
existerat på senare år.

Bostadsbyggandet stiger i hög-
konjunktur och sjunker i 
lågkonjunktur i Sverige, vilket 
alltså gör att kopplingen utbud 
och efterfrågan störs.
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— Upplands-Bro är ingen högpriskommun. Likväl krävs både kapital och goda inkomster för att kunna 
komma ifråga för att köpa en nyproducerad bostad med de kreditrestriktioner och regler som gäller 
idag. KALP-kalkylerna (Kvar Att leva På) som bankerna använder innebär att inkomsttagare som 
har under 27 000 kr i månadslön inte kan komma ifråga för att efterfråga nyproduktion i Bro (i 
genomsnitt). 

— Givet att hushållet har kapital (motsvarande det sk. ”bolånetaket” på 15 % av marknadsvärdet/ 
köpeskillingen) kan inte ens hälften av de boende i kommunen efterfråga (ekonomiskt) en 
nyproducerad bostad enligt nuvarande regler.

Vad krävs för att köpa en bostad i 
Upplands-Bro och hur många har råd?

Betalningsförmåga

Lägsta insats Lägsta inkomst Antagande om hushållstyp

Etta 202 000 kr 27 140 kr 1 vuxen

Tvåa 330 000 kr 42 750 kr 2 vuxna

Trea 482 000 kr 54 880 kr 2 vuxna, 1 barn

Fyra 607 000 kr 65 660 kr 2 vuxna, 2 barn

Beräkningarna är baserade på Finansinspektionens kalkyler avseende 
levnadsomkostnader och kalkylränta. Antaganden kring hushållstyp handlar 
om vilka levnadsomkostnader man har i hushållet enl. Konsumentverket. 
Bostadspriserna kommer från Booli Pro och avser nyproducerade bostadsrätter 
2018. Hur många som har råd baseras på att man har en insats på 15 %, som är 
minst vad som krävs enl. det sk. ”bolånetaket”. 
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Bostadsprisernas utveckling över tid – WSPs prognoser

WSP har utvecklat modeller för 
långsiktig prisutveckling på 
bostadsmarknaden i regionen. 
Den senaste uppdateringen 
gjordes 2017 (vilket gör att 
effekterna av de senaste kredit-
åtstramningarna inte är med i 
modellen).

Bostadspriserna (fasta priser) 
styrs av nivån på Sveriges tillväxt 
(BNP), realräntan, sysselsätt-
ningen, samt utvecklingen av 
inrikes flyttnetto och balans-
kvoten (befolkningstillväxt i 
relation till bostadsbyggande).

Två scenarier görs, som tecknar 
svag respektive stark ekonomisk 
utveckling. Prognosen skall inte 
tolkas så att priserna kommer 
att gå upp varje år, men den 
långsiktiga riktningen kan 
tolkas, vilket innebär en lägre 
pristillväxt än de senaste 10 
åren.
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— Utifrån arkitektskisserna och dess volymer i de två olika scenarierna 
föreslå fördelning med antal bostäder på bostadstyper.

— Fördjupad kundinsikt med ytterligare analyser av efterfrågan på
bostäder inom olika hushållstyper.

— Uppdaterad bostadsprisprognos. Effekten av eventuell ny politik.

— Undersökning om preferenser för bostadstyper och kvaliteter i 
området och i bostadshusen.

Förslag till fortsättning
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  PROTOKOLL 6 (12)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
2019-03-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 9 Uppdrag - förstudie utveckling av Bro 
centrum 

 Dnr KS 19/0110 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie 

gällande olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering 
av Bro centrum. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med fastighetsägare i området. 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskott senast under 
kvartal 3 2019. 

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 
översiktsplan för Bro och ingå som en ingå som underlag till det 
arbetet. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 

Sammanfattning 
Under arbetet med en fördjupad översiktsplan för Bro har 
Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 
parallellt behöver preciseras för några valda områden. Särskilt med tanke på 
kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden 
och behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet. 

Därför föreslås Samhällsbyggnadskontoret få i uppdrag att ta fram en förstudie 
som beskriver scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk planering och 
disposition av ytor i Bro centrum. 

Av vikt är att arbetet sker i samverkan med andra fastighetsägare i området och 
att förstudien samordnas med pågående arbete med fördjupad översiktsplan för 
Bro och ingå som en ingå som underlag till det arbetet. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-01-31, § 2 
 Denna tjänsteskrivelse 2019-02-19 
 Översiktsplan 2010, antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15 §162   
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  PROTOKOLL 7 (12)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
2019-03-07 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie 

gällande olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering 
av Bro centrum. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med fastighetsägare i området. 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskott senast under 
kvartal 3 2019. 

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 
översiktsplan för Bro och ingå som en ingå som underlag till det 
arbetet. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 

Beslutet skickas till: 

 AB Upplands-Brohus 
 Kommunfastigheter AB 
 Samtliga nämnder 
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