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Beslut om utställning - detaljplan för 
Tibbleängen 

Förslag till beslut 

Detaljplaneförslaget för detaljplan Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 

1:470 m.fl.) sänds ut för utställning enligt reglerna för normalt planförfarande 

(ÄPBL 1987:10). 

Sammanfattning 

Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten 

Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna 

Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269. 

Planen avgränsas i norr av Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder 

i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i söder ett öppet parkrum och 

en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och cykelvägar och 

är i dagsläget obebyggt. 

Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen 2007. År 2008 

beslutade Kommunstyrelsen om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble 

1:470. Detaljplanearbetet har inletts under 2015 och handläggs enligt den äldre 

Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Handläggning av detaljplanen sker med 

normalt planförfarande.  

Detaljplanen har varit på utställning tidigare, år 2018. I maj 2018 var planen 

uppe för antagande, och den återremitterades med medskicket att se över 

förskolan och byggnadshöjder. Sedan dess har ändringar skett: förskolan är 

borttagen ur planen, byggnadshöjder har justerats, planområdet har utökats 

m.m. Nu är detaljplanen aktuell för beslut om ny utställning. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya 

lägenheter i flerbostadshus och cirka 65 rad- och kedjehus, i enlighet med 

ÖP2010. Målet med att låta dessa typologier samsas är att få till ett trivsamt, 

blandat bostadsområde som erbjuder olika boendeformer och kännetecknas av 

en mänsklig skala. Den nya bebyggelsen ska möta upp Gröna dalens parkrum 

med småhus i två plan och sekundärentréer ut mot parken, vilka anses viktiga 

från trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter omgivande natur, kulturmiljö 

och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt. 

Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekytor anläggs, dagvatten renas och 

fördröjs, grönytor förstärks och lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen 

av Gröna dalen. 
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Beslutsunderlag 

 Plankarta (2020-01-15)

 Planbeskrivning (2020-01-21)

 Gestaltningsprogram (2020-01-21) 

 Genomförandebeskrivning (2020-01-13)

 Utställningsutlåtande (2020-01-15)

Ärendet 

Bakgrund och syfte 

Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten 

Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna 

Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269. 

Planen avgränsas i norr av Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder 

i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i söder ett öppet parkrum och 

en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och cykelvägar och 

är i dagsläget obebyggt. 

Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen 2007. År 2008 

beslutade kommunstyrelsen om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble 

1:470. Detaljplanearbetet har inletts under 2015 och handläggs enligt den äldre 

Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Handläggning av detaljplanen sker med 

normalt planförfarande.  

Detaljplanen har varit på utställning tidigare, år 2018. I maj 2018 var planen 

uppe för antagande, och den återremitterades med medskicket att se över 

förskolan och byggnadshöjder. Sedan dess har ändringar skett: förskolan är 

borttagen ur planen, byggnadshöjder har justerats och planområdet har utökats 

m.m. Nu är detaljplanen aktuell för beslut om ny utställning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya 

lägenheter i flerbostadshus och cirka 65 rad- och kedjehus, i enlighet med 

ÖP2010. Målet med att låta dessa typologier samsas är att få till ett trivsamt, 

blandat bostadsområde som erbjuder olika boendeformer och kännetecknas av 

en mänsklig skala. Den nya bebyggelsen ska möta upp Gröna dalens parkrum 

med småhus i två plan och sekundärentréer ut mot parken, vilka anses viktiga 

från trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter omgivande natur, kulturmiljö 

och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt. 

Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekytor anläggs, dagvatten renas och 

fördröjs, grönytor förstärks och lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen 

av Gröna dalen. 
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I enlighet med ÖP2010 

I översiktsplanen finns beskrivet att platsen är bedömd som lämplig för 

bostadsbebyggelse, förutsatt att den skogsbeklädda kullen i området lämnas 

obebyggd och att Gröna Dalen med sina viktiga stråk och värden för 

närrekreation beaktas.  

Landskaps- och stadsbild 

Gröna dalen är ett öppet, samlande centralt grönstråk i Kungsängen och 

populärt område för närboende såväl som boende längre bort i orten. Det är en 

sammanhängande grönyta som används för rekreation och olika aktiviteter 

samt utgör en lugn oas med rik kulturmiljö. När ytor tas i anspråk behöver det 

säkerställas att projektet ger tillbaka till invånarna och till platsen. Hur den nya 

bebyggelsen möter Gröna dalen blir därför av stor betydelse.  

Som går att utläsa i plankartan kommer delar av parkytorna utvecklas och bli 

lekplats och aktivitetsyta. En dagvattendamm anläggs, vilken bidrar till 

områdets rekreativa värde. Gröna dalen har stor potential och målet är att 

denna park ska bli ännu mer attraktiv. 

Naturvärden 

I naturvärdesinventeringen bedöms att naturvärdena i inventeringsområdet 

främst är knutna till trädmiljöer och påverkan på dessa i samband med 

exploatering i området bör minimeras. Inom planområdet handlar det om den 

trädbevuxna kullen, som bevaras som naturmark samt beaktas med särskilt 

skyddsavstånd. I övrigt handlar det om att låta grönytor få en naturlig del i 

detta nya bostadskvarter, och få till mjuka övergångar mellan natur/park och 

hårdgjorda ytor. 

Kulturmiljö 

Inom planområdet finns ett gravfält, beläget på den trädbevuxna kullen i 

planområdets västra del. Ny bebyggelse tar hänsyn till det skyddsavstånd som 

upprättats. Utanför planområdet, i dess närhet, finns betydande kulturmiljö: till 

exempel ligger Kungsängens kyrka och kyrkogård öster om planområdet, 

avgränsad av en stor och yvig vegetation mest bestående av lövträd.  

Hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet uppnås bl.a. genom anläggning av en dagvattendamm 

samt andra åtgärder för rening av dagvatten, anläggande av gröna ytor inom det 

nya bostadsområdet, bevarande av värdefull naturmark och hållbarhetstänk i 

själva bostadsbyggandet. Dagvattendammen kan dessutom bli nytt hem för 

grodor och andra djur. De nya bostädernas närhet till befintlig service och 

kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för en bilsnål livsstil vilket är 

positivt ur klimatsynpunkt. 

Planförslaget förmodas ge en ökad upplevd trygghet för boende i området, och 

därmed bidra till ett socialt hållbart Kungsängen. Att det finns boende med 

utsikt mot gång- och cykelstråken, och sekundärentréer ut mot Gröna dalen, 

kan bidra till en viss social kontroll då uppmärksamheten kring vad som händer 

i omgivningen ökar. Det bedöms viktigt, då grönområdet kvällstid ofta saknar 

mänsklig närvaro och kan upplevas som otryggt efter mörkrets inbrott. 



Datum Vår beteckning 4 (6) 
2020-01-08 KS 15/0024 

Trygghetsaspekten bedöms vara av stort värde för alla, men kanske särskilt ur 

jämställdhetsperspektiv för kvinnor. Statistik visar nämligen att kvinnor i högre 

utsträckning tenderar att ändra sitt rörelsemönster på grund av känslan av 

otrygghet. 

Ekonomisk hållbarhet bedöms uppnås genom förnuftigt användande av de 

ekonomiska resurserna som finns och att viktiga funktioner, så som lekplats, 

skrivs in i exploateringsavtalet och därmed säkras upp. Att förtäta och 

möjliggöra för fler att bo i närhet till befintlig service och infrastruktur gör att 

den kan utnyttjas av fler, vilket ökar värdet av redan gjorda kommunala 

investeringar. 

Bebyggelse 

Planförslaget har tagit fasta på de topografiska förutsättningarna samt 

skogspartiet i väster. Högre bebyggelse föreslås i planområdets västra del 

närmare det skogbeklädda höjdpartiet samt invid huvudgatan Hjortronvägen, 

för att längre ut i dalgången vara lägre i skala. Tillkommande bebyggelse 

relaterar även till omgivande bebyggelse i skala och höjd, särskilt i mötet med 

parkrummet, Gröna dalen. Strukturen och bebyggelsen möjliggör att 

allmänheten kan röra sig genom området samt att befintliga gång- och 

cykelvägar stärks. Den föreslagna bebyggelsen i planförslaget bidrar till att 

länka samman områdena på vardera sida om Gröna dalen samt 

småhusbebyggelsen kring Gröna dalen och flerbostadshusbebyggelsen kring 

Tibble torg. 

Bebyggelsen är grupperad kring en ny lokalgata parallellt med Gröna dalen. 

Norra delen av lokalgatan utgörs av flerbostadshus i 3-4 våningar på ena sidan 

och kedjehus på den andra (mot Gröna dalen). När gatan fortsätter söderut 

förändras gaturummet - det omsluts av kedjehus. Grönytor delar upp 

bebyggelsen och möjliggör siktlinjer för att förstärka områdets öppna, gröna 

uttryck. Byggnaderna är orienterade för att förstärka dessa siktlinjer samt rama 

in gaturum och parkrum. I samband med anläggandet av radhusen norr om 

Hjortronvägen får gång- och cykelvägen som går där idag en ny dragning. 

Flerbostadshusen grupperas i ett kvarter kring en gemensam gård som öppnas 

upp mot kullen i väster. På gården finns utrymme för komplementbyggnader 

såsom växthus, cykelparkering, miljöbod etc. Kedjehusens entréer vänder sig 

mot lokalgatan, medan trädgårdarna gränsar till Gröna dalens stora parkrum 

med sekundärentréer ut i parken.  

Radhusen norr om Hjortronvägen grupperas för att volymmässigt möta 

motstående flerbostadshus, med tydliga släpp som möjliggör nya siktlinjer. 

Radhusens entréer vänder sig mot Hjortronvägen. Gröna planteringar ger en 

mjuk övergång mot gatan.
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Gaturum 

Hjortronvägen får ett gaturum av annan karaktär, med hus på båda sidor vilket 

ger en tryggare vistelse och passage. Skalan är måttlig: flerbostadshus i tre 

våningar med vindsvåning samt stadsradhus i två våningar. I förslaget 

förespråkas omhändertagen förgårdsmark och människor i rörelse i stället för 

ett odefinierat gaturum.  

Den nya lokalgatan blir lugn och småskalig, med entréer vända ut mot 

gaturummet. 

Trafik och kommunikationer 

För att angöra planområdet med bil och andra transporter är det nödvändigt att 

(västerifrån) öppna Hjortronvägen för biltrafik på den delen av vägen som 

leder fram till den planerade lokalgatan. Idag är hela den del av Hjortronvägen 

som korsar Gröna dalen endast tillåten för busstrafik. Planområdet föreslås 

därmed få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via 

Hjortronvägen. 

Barnperspektiv 

Ett tillskott på bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till 

lekplatser och natur är eftersträvansvärt i flera hänseenden. En ny lekpark 

planeras inom planområdet samt en aktivitetsyta.  

Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Ur 

ett barnperspektiv är det positivt att öka tryggheten i Gröna dalen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Henric Carlson 

Planchef Viktoria Söderman 

Planarkitekt 

Johan Sjöstrand 

Mark- och exploatering 

Bilagor 

1. Plankarta (2020-01-15)

2. Planbeskrivning (2020-01-21)

3. Gestaltningsprogram (2020-01-21) 

4. Genomförandebeskrivning (2020-01-13)

5. Utställningsutlåtande (2020-01-15)
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Illustrationsplan

Detta program har tagits fram av 
Tengbom på uppdrag av Villamarken  
och i samråd med Upplands Bro 
kommun inom ramen för detaljplan 
för Tibbleängen.

Arbetsgrupp: 

Torbjörn Nilsson, 
Villamarken Exploatering i Stockholm AB
Lisa Westin, Tengbom
Sofie Andersson, Tengbom
Teres Nilsson, Tengbom
Madeleine Nilsson, Upplands Bro kommun
Viktoria Söderman, Upplands Bro kommun
Johan Sjöstrand, Upplands Bro kommun

INTRODUKTION

Karta över Kungsängen

Tibble torg

Ekhammars gård

Kungsängens kyrka
Klocktorn
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STADSBYGGNADSPRINCIPER
01

02

01 Kullen
02 Gröna Dalen
03 Gröna Dalen

Blandad bebyggelse och grannskap
Byggnadsvolymer av olika typologier ger ett 
sammanhållet område med variation.  
Husvolymernas skala knyter an till om-
kringliggande bebyggelse, gaturum och 
landskapsbild.

Det inre gaturummet ramas in av bebyg-
gelse och befolkas av bostadsentréer och 
förgårdsmark. Gemensamma ytor för ang-
öring och parkering, samt tydliga gårdsrum 
med möjlighet till utevistelse skapar 
sammanhang.

Siktlinjer
Viktiga siktlinjer bevaras och förstärks 
genom att ramas in och kantas av 
bebyggelse. 

Viktiga sådana siktlinjer är den längs med 
landskapsrummet Gröna dalen samt 
korsande stråk upp mot de skogbeklädda 
kullarna vid Tibble torg och Ekhammars 
gård.
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Sektion F-F

Sektion  G-G
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Bekräfta gröna dalen
Gröna dalens riktning förstärks genom att 
byggnader placeras längs med dalen. Park-
rummet stärks och aktiveras genom sekun-
dära entréer, förgårdsmark/ radhusträdgår-
dar samt avgränsas av gång- och cykelväg. 
Nya aktivitets- och lekytor i strategiska 
lägen ökar attraktiviteten för boende inom 
området och runtomkring. 

Bebyggelsen i övrigt anpassas till topografin 
och förstärker den genom att klättra uppåt 
mot kullen. 

Grönskan tillåts sippra in mellan husen mot 
lokalgatan och in på gårdarna.

Det kultiverade landskapet
Odlingsintresset ter sig starkt på platsen 
genom välskötta och välbesökta odlingslot-
ter. 

Även den skogsbeklädda kullen med sina 
arkeologiska spår bakåt är identitetsska-
pande. Den visar också på områdets långa 
historia som bostadsort och odlingsmark, 
samtidigt som den utgör en attraktiv plats 
för rekreation

Helhetstänk
Ny kvartersgata, gångkopplingar och ang-
öringsytor bildar en sammanhängande 
struktur som ansluter till bebyggelsen runt 
omkring och även skapar möjligheter till 
framtida ytterligare kopplingar.
Att samla angöringsytor och parkering gör 
att marken kan samnyttjas på ett effektivt 
sätt. 

SIKTLINJER BLANDAD BEBYGGELSE 
OCH GRANNSKAP

BEKRÄFTA GRÖNA DALEN

DET KULTIVERADE LANDSKAPET HELHETSTÄNK
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Kungsängen omgärdas av stora ma-
tarleder som trafikförsörjer stads-
delen utifrån och in. Parkering sker 
främst på villatomter och  i samlade 
större markparkeringar.

Inom Kungsängens västra delar finns 
ett väl utvecklat nät av separata 
gång- och cykelvägar som kopplar 
ihop de olika bostadsområdena med 
Gröna dalen och via tunnlar även 
leder vidare utåt mot de större grö-
nområdena. I den östra delen sker 
gång- och cykeltrafiken mestadels i 
blandtrafik på villagatorna.

Hjortronvägen

Planområdet ligger intill Hjortronvägen, en 
av de två huvudgator som korsar Gröna 
dalen, dock endast trafikerad av bussar.

Hjortronvägen omgestaltas till stadsgata 
med kanstensparkering och gångbana på 
södra sidan, för att möjliggöra angöring till 
bostäderna. Gaturummets gröna karaktär 
ska bevaras med trädplantering mellan 
parkeringsplatserna.

STRÅK

Lokalgata norrHjortronvägen
Sektion E-E Sektion A-A Sektion B-B

Lokalgata söder

Principsektioner för gata

Landskapsprincip stråk och gata

01 Övergångszon mellan park och kvartersmark
- ett samlat rum

02 Grönt gaturum omhändertar dagvatten

03 Mjuk grön gränsdragning markerar privat / offentligt

04 Trädplantering på kvartersmark 
- samspel med parkrum

01
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Lokalgata

Den nya lokalgatan blir områdets hjärta 
med trädplantering, kanstensparkeringar 
och entréer. Gatan kan med fördel ut-
formas med förgårdsmark på kvartersmark 
för att tillföra variation och grönska till 
gaturummet.

Gångstråk

Det befintliga gång- och cykelstråket längs 
Gröna dalen bevaras och utformas som ett 
huvudstråk genom stadsdelen med god 
belysning och bra framkomlighet. Stråket 
kantas av radhusträdgårdar i väster. 
Gränsen mellan gångstråk och trädgårdar 
ska markeras tydligt, gärna med låg häck. 

Dock bör öppningar/grindar finnas för att 
skapa en närhet ut i parkrummet för de 
boende.

En mjuk grön gränsdragning mellan 
kvartersmark och park, i form av en 
planterad höjdskillnad eller en låg häck 
skapar en tydlig gräns mellan privat och 
offentligt samtidigt som det ger en visuell 
koppling och trygghetskänsla till gång- och 
cykelstråket i Gröna dalen. 

Landskapsprincip

Den övergripande principen för landskapet 
är att skapa ett intryck av ett samlat grönt 
rum, med en tydlig men mjuk övergång 
mellan park och kvartersmark i Gröna 
dalen.
  

Trädplantering  på kvartersmark samspelar 
med  träden på parkmark för att ge ett 
visuellt sammanhängande intryck. 

Trygghet och belysning

Målpunkter som entréer, gångstråk, 
angöringstorg, fickpark och andra platser 
som stärker områdets struktur och identitet 
ska belysas omsorgsfullt.
Sekundärentréer ska finnas från 
trädgårdarna ut mot Gröna dalen för att 
öka tryggheten i parken kvällstid.

Sektion C-C Sektion D-D
Möte med Gröna dalen Lokalgata enkelriktad

Illustration av gång- och cykelväg samt kedjehus längs Gröna dalen
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GRÖNSTRUKTUR

Gröna dalen

Riktningen av Gröna dalen förstärks 
genom att byggnader placeras längs med 
stråket. Parkrummet stärks och aktiveras 
genom sekundära entréer från radhusträd-
gårdarna och avgränsas av gång- och cykel-
väg. Parken kompletteras med nya lek- och 
aktivitetsytor samt en dagvattendamm.

Gröna planteringar, träd och buskar till-
sammans med de gröna kilarna länkar 
samman naturområdena och de gröna 
rummen, samt ger en visuell koppling 
mellan dem. Tillsammans skapar de en 
genomgående grönska.

Kullen

Kullens naturliga karaktär bevaras och 
fornlämningsområden skyddas. 

Kontakten med kullen förstärks genom det 
sammanvävda gröna rummet och de 
visuella kopplingar som skapas genom de 
gröna kilarna. Fornminnena kan med 
fördel skyltas upp för att skapa koppling till 
platsens historia.

Dagvatten och vegetation

De diken som finns i området idag ersätts 
av öppna dagvattenlösningar på allmän 
platsmark och kvartersmark. Dagvattenlös-
ningarna utformas omsorgsfullt så att de 
blir ett attraktivt tillskott i miljön med plan-
teringar, rinnande vatten och vattenspeglar. 

Dagvattendammen blir ett viktigt inslag i 
den nya parkmiljön och ska utformas 
omsorgsfullt med växtlighet i 
översvämningsytor som är attraktiva både 
då de är torrlagda och översvämmade.

 

Skiss lekplats

Referensbild dagvattenhantering

Referensbild dagvattenhantering
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Lekplats

En ny allmän lekplats tillkommer placerad i 
södra delen av området, med god koppling 
till Gröna dalen och bra tillgänglighet för 
de boende i planområdet liksom för försko-
lor, skolor och andra boende runtomkring. 

Lekytan kan utformas som naturlek, med 
inspiration av omkringliggande natur, i typ 
av redskap och material såsom trä och var-
ma färger.
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01

Fickpark

En mindre fickpark anläggs mellan rad-
huslängorna för att öppna upp mot Gröna 
dalens smalaste parti och släppa igenom en 
befintlig gångstig som ges en mer perma-
nent karaktär och även leder vidare förbi 
kyrkogårdens norra sida.

Parken ska utformas som ett intimt rum 
med planteringar, sittplatser och ett tydligt 
korsande gångstråk som ersätter den befint-
liga stig som finns där idag.

Dagvatten och vegetation

De diken som finns i området idag ersätts 
av öppna dagvattenlösningar på allmän 
platsmark och kvartersmark. Dagvattenlös-
ningarna utformas omsorgsfullt så att de 
blir ett attraktivt tillskott i miljön med plan-
teringar, rinnande vatten och vattenspeglar. 
Dagvattendammen blir ett viktigt inslag i 
den nya parkmiljön och ska utformas om-
sorgsfullt med växtlighet översvämnings-
ytor som är attraktiva både då de är torrlag-
da och översvämmade.

Viktigt vid val av växter är att beakta hela 
årstidscykeln. Grönytor ska gärna vara va-
rierade i form och färg och blommor och 
växter väljas med omsorg så att blomning 
kan ske under stor del av sommaren. Träd 
och buskar kan med fördel vara bärande 
och/ eller ge nektar t ex lind, rönn, frukt-
träd, buddleja, syren och hägg.

Angöringstorg och cykelparkering

Parkeringen löses genom markparkering 
samlad på parkerings-/angöringsytor samt 
längs den nya lokalgatan. Parkeringen delas 
upp i mindre enheter och kombineras med 
planteringar och dagvattenhantering. Näs-
mast gröna dalen ska karaktären vara grön 
med mycket växtlighet, för att knyta an till 
parkmarken.

Angöringstorgen ska ges en medveten ut-
formning med markmaterial som tydliggör  
zonering, samtidigt som körhastigheten an-
passas till de gående.

Cykelparkering ska vara lättillgänglig och 
praktisk för att främja cykelanvändande. 
Cykelplatser kan med fördel anordnas på 
angöringstorgen, där möjlighet finns att an-
ordna komplementbyggnader som tak etc, 
intill entréer på förgårdsmark samt på bo-
stadsgårdarna.

01 Referens angöringstorg
02 Referens dagvatten på angöringstorg

03 Referens lekmiljö skog/natur
04 Referens fickpark/dagvatten

05 Referens lekmiljö park

02 03

04 05
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Referensbilder lekplats

Referensbilder lekplats

Referensbilder lekplats

Aktivitetsyta

Söder om kullen anordnas en aktivitetsyta 
tillgänglig för boende i närområdet. Aktivi-
tetsytan kan utformas som en pedagogisk 
yta, med fokus på aktiviteter för lite äldre 
barn och ungdoomar. 
Aktivitetsytan är lätt åtkomlig via lokal-
gatan, men även via Gröna dalen och de 
stråk som finns där.
 

8

Referensbilder aktivitetsyta

Referensbilder aktivitetsyta

Referensbilder aktivitetsyta

Viktigt vid val av växter är att beakta hela 
årstidscykeln. Grönytor ska gärna vara 
varierade i form och färg och blommor och 
växter väljas med omsorg så att blomning 
kan ske under stor del av sommaren. Träd 
och buskar kan med fördel vara bärande 
och/ eller ge nektar t ex lind, rönn, frukt-
träd, buddleja, syren och hägg.

Avfallshantering

Avfallshantering för flerbostadshusen sker i 
miljöhus, vilka bör gestaltas ljusa och öppna 
för att upplevas välkomnande och trygga. 

Referensbild miljöhus

Referensbild komb. miljöhus & cykelparkering

Referensbild dagvattenhantering
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BEBYGGELSE
Bebyggelsen i Kungsängen är tyd-
ligt uppdelad i olika områden. I öster 
kring pendeltågsstationen finns fler-
bostadshus och service, omgärdat av 
ett större område av småhus.

Den västra delen består av ett större 
område med flerbostadshus  i tre till 
fyra våningar, samt radhus i 1-2 vå-
ningar närmast Gröna dalen, norr om 
planområdet.

Kring Tibble torg finns senare bebyg-
gelse i upp till 6 våningar. I söder ligger 
större skol- och idrottsanläggningar.

FLERBOSTADSHUS
Skala och volym

Byggnadsvolymer som varierar i 
höjd och placering ger variation, 
ramar in och skapar tydliga gaturum. 

Flerbostadshusen uppförs i 3-4 våningar. 
Skalan bryts upp av omhändertagen 
detaljering, markerade sockelvåningar samt 
växtlighet. 

Flerbostadshusen utförs med sadeltak 
och tekniska installationer såsom fläktrum 
m.m omhändertas omsorgsfullt i takets 
utformning.

Placering

Husen är placerade för att ge en 
sammanhållen fasad mot gata, men 
med släpp vilka möjliggör nya siktlinjer, 
bättre ljusinsläpp och gröna rum mellan 
husvolymer.

Bottenvåningar och entréer

Bottenvåningen utförs som en förhöjd 
sockelvåning. Särskild omsorg ska läggas 
på entréer med exempelvis glaspartier, 
avvikande fasadmaterial, planteringar, 
sittplatser och cykelparkering.

Verksamhetslokaler, gemensamhetslokaler 
eller andra  utrymmen såsom tvättstugor 
och cykelrum kan finnas i bottenvåningen 
och ska då utföras som öppna lokaler mot 
gaturummet med stora glaspartier eller dy-
likt. 

Detta är särskilt önskvärt mot Hjortron-
vägen, för att markera denna som huvud-
gata och knyta an till Tibble centrum.

Förgårdsmark

Förgårdsmark utformas som en övergångs-
zon mellan gata och byggnad, tydligt 
markerad med exempelvis häck, mur eller 
plantering. Planteringar och träd bidrar till 
ett mjukare uttryck.

Stadsradhus

Flerbostadshus

Kedjehus
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Gårdshus

Gårdshus såsom växthus, cykelparkering, 
återvinningsbyggnad och dylikt ska ingå i 
övergripande gestaltning av gårdsrum eller 
angöringstorg, gärna i kombination med 
planteringar och klängväxter.

Gård

Gård ska utföras grön och andelen hård-
gjorda ytor minimeras. Gårdens nivå ska 
ansluta till naturmarken intill där dessa 
möts.

Växthus och andra odlingsmöjligheter kan 
med fördel anordnas på gården. Närlek för 
barn ska finnas på flerbostadshusens gård. 

Gröna planteringar, träd och buskar kom-
pletterar fasaderna och ger en mjukare 
känsla och mänskligare skala till gaturum-
met.

Material/kulör

Bebyggelsen uppförs främst i puts, 
tegel, betong eller trä och anpassas 
till omgivningen i kulör och uttryck.  
Om elementskarvar finns ska dessa ges en 
medveten utformning som en del i den 
övergripande gestaltningen.

SMÅHUS
Skala och volym

Den lägre bebyggelsen uppförs i 
maximalt 2 våningar och utformas i en 
sammanhängande gestaltning. Gröna 
planteringar, träd och buskar kopplar 
samman med naturområden.

Placering

Stadsradhusen grupperas för att 
volymmässigt möta motstående 
flerbostadshus. Tydliga släpp skapas mellan
volymerna och möjliggör nya siktlinjer.

Kedjehusen grupperas om två, eller en och 
en, vilket bryter ner skalan.

Trädgård

Trädgårdar vetter mot Gröna Dalen och 
mjukar upp mötet med naturområdet.  
Gemensamma platser utformas så att dessa 
harmoniserar med dalens vegetation och 
karaktär. 

Häckplantering eller höjd markerar på ett 
mjukt och naturligt sätt gränsen mellan 
parkrum och tomt (se sektion s. 7).

Material/kulör

Småhusen uppförs främst i puts, tegel, be-
tong eller trä. Stadsradhusen och kedjehu-
sen anpassas dels till omgivningen i kulör 
och uttryck, samt för att inbördes skapa en 
sammanhängande gestaltning.

Flerbostadshus - referensbilder Stadsradhus- referensbilder

Kedjehus- referensbilder
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BEBYGGELSE - TYPOLOGIER

Stadsradhus Kedjehus

Stadsradhusen grupperas för att volymmässigt möta 
motstående flerbostadshus. Tydliga släpp skapas mellan 
volymerna och möjliggör nya siktlinjer.

Större yta framför hus ger en mjukare övergång mot gata.
Gröna planteringar, träd och buskar kopplar samman 
med naturområden. Parkering för stadsradhusen 
anordnas på gemensamma ytor i öster och väster om 
radhusen.

Kedjehusen grupperas om två, eller en och en, vilket 
ger en nedbruten skala. Grupperingen kan ske med 
mellanliggande carport eller utan sammanhängande 
carport. Större grön yta bakom husen kopplar 
samman med omkringliggande naturområden.

Illustration av Hjortronvägen med flerbostadshus och radhus

Ref.bild kedjehus med 
mellanliggande carport

Ref.bild kedjehus utan 
mellanliggande carport
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Flerbostadshus

HJORTRONVÄGEN

Husen placeras för att ge en sammanhållen fasad 
mot gata, med tydliga släpp mellan volymerna vilket 
möjliggör nya siktlinjer och bättre ljusinsläpp.
Byggnadsvolymerna gestaltas som ”Ett hus per 
trapphus” vilket skapar variation och bryter ner skalan.

Förgårdsmark framför husen skapar en tydlig 
definition mellan gata och hus med planteringar och 
cykelparkeringar. Gröna planteringar, träd och buskar 
kompletterar fasaderna och ger en mjukare känsla och 
mänskligare skala till gaturummet.

HJORTRONVÄGEN
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SOLSTUDIER

Vårdagjämning 20 mars, kl. 9.00

Vårdagjämning 20 mars, kl. 12.00

Vårdagjämning 20 mars, kl. 15.00
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SOLSTUDIER

 Midsommar 20 juni, kl 9.00

 Midsommar 20 juni, kl 12.00

 Midsommar 20 juni, kl 15.00
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SOLSTUDIER

Höstdagjämning 22 september, kl. 9.00

Höstdagjämning 22 september, kl. 12.00

Höstdagjämning 22 september, kl. 15.00
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Detaljplan för             nr 0801 

Tibbleängen  
(del av Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) 
Upplands-Bro kommun 

 
Genomförandebeskrivning 
 
Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) 
 

Organisatoriska frågor 
 
Denna planbeskrivning hanterar genomförandefrågor för hela detaljplaneområdet, del av fastigheten 
Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl. Fastighetsägarna inom planområdet är Ängstibble Mark AB (nedan 
kallad Exploatören) och Upplands-Bro Kommun (nedan kallad Kommunen). 
 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning kommer att regleras i 
exploateringsavtal. En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatören och kommunen för 
utbyggnad av kvartersmark, allmän plats samt allmänna anläggningar. 
 
Exploatören och Kommunen ska samordna för att säkerställa att huvudgator, va-anläggningar samt 
övriga nätägares huvudledningar är utbyggda i tillräcklig omfattning innan arbeten kan påbörjas på 
kvartersmark.  
 
Tidplan 
Detaljplanen förväntas gå ut på utställning kvartal ett, antas kvartal två och vinna laga kraft kvartal tre 
under 2020. Utbyggnad av allmän plats förväntas ske under 2021-2026. 
 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom 
planområdet. Kommunen är huvudman för område för tekniska anläggningar på blivande 
kvartersmark inom planområdet.  
 
Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar Kommunen. Exploatören 
kan dock i samråd med Kommunen ansvara för viss utbyggnad av allmän platsmark, som är strategiskt 
viktig för områdets utveckling och beroende av överenskomna tidsramar. 
 
Exploatören är huvudman för kvartersmark som inte innefattar tekniska anläggningar.  
 

Exploateringsavtal och övriga avtal 



 

 
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Ängstibble Mark AB. 
 
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Exploatören och Kommunen i samband med 
detaljplanens antagande. Avtalet ska godkännas senast i samband med att detaljplanen antas. Avtalet 
reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga samordningsfrågor mellan Kommunen och 
Exploatören.  
 
Exploateringsavtalet ska reglera ansvar för och hantering av eventuella markföroreningar inom 
planområdet, samt reglera övriga ansvars- och samordningsfrågor under 
genomförandetiden såsom logistik för byggnads- och exploateringsarbeten, avgifter, tider och 
tillträden m.m. 
 
Avtal kommer att tecknas i dialog mellan Exploatören och berörda nät- och ledningsägare.  
 
Avtal kan också komma att tecknas mellan kommun och nätägare gällande förläggning av ledningar i 
samband med utbyggnad av gator och allmän platsmark. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
 
Fastigheter och ägandeförhållanden 
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB genom 
dotterbolaget Ängstibble Mark AB. 
Fastigheten Ekhammar 4:269 ägs av Upplands-Bro kommun. 
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:41 ägs av Upplands-Bro kommun. 
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 ägs av Upplands-Bro kommun. 
 
Fastighetsbildning 
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän 
platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till Kommunen.  
Marken ska överföras från fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 till Kommunens fastigheter 
Ekhammar 4:269, Kungsängens-Tibble 1:3 och Kungsängens-Tibble 1:41 genom fastighetsreglering. 
Kommunen ansöker om och Exploatören bekostar denna fastighetsreglering. Ansökan om 
fastighetsreglering ska ske snarast efter att exploateringsavtalet vunnit laga kraft. 
 
Kommunen ansöker och bekostar fastighetsförrättningar för Avtalets genomförande inom de 
fastigheter där Kommunen är lagfaren ägare. Exploatören ansöker om och bekostar övriga 
fastighetsförrättningar för Avtalets genomförande, exempelvis bildandet av eventuella erforderliga 
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark. 
 
Nya fastigheter för kvarter enligt Detaljplanen kommer att bildas genom avstyckning eller klyvning.  
 
För att markägoförhållanden ska stämma överens med den föreslagna bebyggelse- och 
kvartersstrukturen kommer fastighetsreglering att ske mellan fastighetsägarna. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
I de fall kvarter delas in i flera fastigheter kan gemensamhetsanläggningar behövas bildas för 
parkering, gårdar, avfallshantering, dagvattenanläggningar samt andra gemensamma anläggningar.  
 
Då detaljplanen inte förutsätter att kvarteren delas in i flera fastigheter anges inga områden för 
gemensamhetsanläggningar specifikt i plankartan. 



 

 
Exploatören bekostar fastighetsförrättningar och bildande av nya fastigheter samt bildande av 
eventuella erforderliga gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark enligt detaljplanen. 
 
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Under fortsatt planprocess och för genomförandet av detaljplanen kommer det att krävas utredning av 
nedanstående inskrivningar och rättigheter för att besvara i vilken mån de belastar detaljplaneområdet. 
Dessutom krävs vidare utredning kring vilka omprövningar samt eventuella omläggningar som kan 
behöva genomföras för detaljplanens genomförande. 
 
Rättigheter: 
Kungsängens-Tibble 1:470, Nyttjanderätt tele, 1982-08-18, Beviljad 82/5972 
Kungsängens-Tibble 1:3, Ledningsrätt vatten, 0139-91/12.1 
Ekhammar 4:269, Ledningsrätt vatten, Levande last, 0139-91/12.1 
Kungsängens-Tibble 1:41, Ledningsrätt vatten, Levande last, 0139-91/12.1 
 
Inom område u i detaljplanen bör ledningsrätt bildas för allmänna ledningar.  
 
För nya ledningar och tillhörande anordningar kommer avtal att upprättas mellan ledningsägare och 
fastighetsägare.  
 
Anläggande av elnätstationer inom allmän platsmark regleras genom avtal mellan 
Kommunen och nätägaren. För eventuella elnätstationer inom kvartersmark tecknas servitut mellan 
fastighetsägare och nätägaren. 
 
För återvinningsstationer kommer avtal att upprättas mellan fastighetsägare och ansvarig aktör. 
 

Tekniska frågor 
 
Markföroreningar 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. I de fall mark inom planområdet behöver 
saneras innan byggande ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras. 
 
Buller 
Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark inom planområdet för att utföra erforderliga 
bullerskyddsåtgärder. 
 
Geoteknik 
Inför bygglovsskedet ansvarar Exploatören för att geoteknisk utredning och radonundersökning utförs. 
Grundvatten ska hanteras. 
 
Vatten och avlopp 
Frågor för vatten och avlopp kommer att hanteras i Exploateringsavtalet. 
 
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med 
Kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten. 
 
Anslutning till ledningsnät för vatten och spillvatten kommer att ske i planområdets östra del.  
 
Dagvatten 



 

Den dagvattenutredning som har tagits fram för Tibbleängen ska tillämpas. Dagvatten inom 
planområdet ska omhändertas lokalt.   
 
Radon 
För bostäder som uppförs på en ventilerad källarvåning erhålls en s.k. radonsäker grundkonstruktion, 
varför markradonförhållanden i sådant fall inte behöver utredas vidare. Om bostadsutrymmen kommer 
att placeras mot mark erfordras att markradonhalten mäts och marken klassificeras för bestämning av 
erforderlig grundkonstruktion ur radonsynvinkel 
 
Värme 
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. Eventuell anslutning till 
fjärrvärme utreds i dialog mellan nätägare, kommun och Exploatören under fortsatt planprocess. 
 
El, tele, bredband 
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning i samråd med 
ledningsägare. 
 
Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet, inom kvartersmark. 
Riktvärdet är att avståndet ska vara max cirka 50 meter från varje hushåll. Detta gäller för 
stadsradhusen samt flerbostadshusen. 
 
För kedjehusen längs lokalgatan planeras hushållsnära återvinning enligt fyrfacksmodellen med två 
kärl (åtta fraktioner) i anslutning till huset/garaget. För samtlig avfallshantering (sophämtning m.m.) 
gäller regler och riktlinjer i enlighet med Avfall Sverige. 
 
Gata/Trafik 
Området är anslutet till kollektivtrafik (busstrafik) längs Hjortronvägen i norr.  
 
Angöring till planområdet avses ske västerifrån via Hjortronvägen. Trafikföringen till planområdet 
kommer att kunna ske via Hjortronvägen i och med att detaljplanen vinner laga kraft. Hjortronvägen 
öster om planområdet öppnas ej för allmän fordonstrafik. 
 
Befintliga gång- och cykelstråk förbinder planområdet med övriga Kungsängen och den spårbundna 
kollektivtrafiken vid Kungsängens station. 
 
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 
 
Exploatören och Kommunen ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande 
gällande exempelvis, arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. 
 
Ytor för logistik ska samordnas mellan Exploatören och Kommunen. 
 
Arbetsmiljö 
Exploatören och Kommunen ska samordna för en god arbetsmiljö. En arbetsmiljöplan ska tas fram i 
god tid innan genomförande av detaljplanen påbörjas. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan 
(APD-plan) ska tas fram. 
 
Tillgänglighet 



 

Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. Exploatörer och Kommunen ska säkerställa 
tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. El, tele, fjärrvärme, VA och 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. 
 
Höjdsättning 
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000. 
 

Ekonomiska frågor 
Exploatören och Kommunen står för plankostnader i enlighet med framtagen fördelningsnyckel. 
 
Villamarken Exploatering i Stockholm AB bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen 
erforderliga utredningar, samt de åtgärder som är nödvändiga för att 
hantera detaljplaneprocessen.  
 
Fördelning av ansvar och kostnader för planens genomförande kommer att regleras i 
exploateringsavtal som tecknas mellan Kommunen och Exploatören. 
 
Kostnaden för iordningställande av allmänna anläggningar ska fördelas i kommande 
exploateringsavtal mellan Exploatören och Kommunen.  
 
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av 
allmänna anläggningar i samråd med exploatören.  
 
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp ersätts enligt gällande VA-taxa.  
 
Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga kostnader inom respektive fastigheters kvartersmark. 
Exploatören bekostar återställning av mark och eventuella anläggningar i gränsen mellan kvartersmark 
och allmän platsmark. 
 

Myndigheter 
Exploatören och Kommunen som fastighetsägare ansöker gemensamt om fastighetsbildning som krävs 
för planens genomförande. Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäterimyndigheten i 
Stockholms län. 
 
Ansökan om bygglov och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i Upplands-
Bro kommun. 
 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 

Medverkande 



 

Arbetet med framtagandet av detaljplanen med tillhörande handlingar har skett i samarbete mellan 
Plan- och exploateringsavdelningen, Villamarken Exploatering i Stockholm AB och Tengbomgruppen 
AB.  
 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet. 
 
 
 
Upprättad 2020-01-13 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
 
 
Charlotte Ahlstrand     Johan Sjöstrand 
Exploateringschef      Projektledare exploatering 
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Bakgrund till detaljplanearbetet 
Kommunstyrelsen gav den 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängen-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande. 
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10). 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya bostäder för del av 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 
1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269, i Gröna dalen. Den dominerande 
bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4-5 våningar som i placering och storlek samverkar med 
marklutningen och vegetationen på platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av småhus i 2 
plan och en förskola föreslås i planområdets nordöstra del.  

Förutom ett bostadstillskott och en förskola föreslås en ny gata från Hjortronvägen söderut ner till en 
vändslinga. 

Målet med detaljplanen är också att tillkommande bebyggelse anpassas till Gröna dalens landskap och 
omgivande bebyggelse.  

Syftet är också att dagvattenhanteringen med rening och fördröjning kommer att kunna skötas helt 
inom planområdet så att de vattenmängder som idag lämnar området förblir desamma efter det att 
området är utbyggt, dels genom s.k. raingardens på kvartersmark dels genom en dagvattendamm 
förlagd på allmän platsmark i planområdets sydöstra del. 

 

Hur samrådet har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 84 att sända ut förslag till detaljplan för 
Tibbleängen Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801, på samråd enligt reglerna för normalt 
planförfarande, ÄPBL [1987:10] 

Detaljplaneförslaget var inledningsvis från den 8 juni till den 19 augusti 2016 utsänt för 
samråd och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter med flera enligt 
remisslista och fastighetsförteckning. Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i 
kommunhuset i Kungsängens centrum samt på kommunens webbplats (www.upplands-
bro.se/tibbleangen). Samrådet annonserades i Bålsta-Upplands-Bro-Bladet den 9 juli 2016 
och i Mitt i Upplands-Bro den 5 juli 2016. 

Samrådstiden för detaljplaneförslaget förlängdes senare till den 23 september 2016. Detta 
efter att en ny bedömning av tiden för samråd gjordes med tanke på semestertider etc. Av 
samma anledning hölls även ett extra samrådsmöte den 14 september 2016. 

 

Hur utställningen har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2018 § 6 att sända ut förslag till detaljplan för Tibbleängen 
Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801 på utställning enligt reglerna för normalt planförfarande, ÄPBL 
[1987:10]. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 20 februari 2018 – 20 mars 2018 utsänt för utställning och 
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på Kungsängens centrum, i Brohuset samt på kommunens 
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webbplats (www.upplands-bro.se/tibbleangen). Utställningen kungjordes i Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet den 2018-02-13 samt annonserades i Upplands-Bro bladet den 2018-02-10 och i 
Mitt i Upplands-Bro den 2018-02-13. 

I maj 2018 var planen uppe för antagande, och den återremitterades med medskicket att se över 
förskolan och byggnadshöjder.  

 

Inkomna yttranden, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 32 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
3 yttranden efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden behandlas på samma sätt som de yttranden 
som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2018-03-23. 
2 Lantmäteriet inkom 2018-03-15. 
3      Trafikverket                                                      inkom 2018-03-20. 

4      Polismyndigheten                                                           inkom 2018-02-28. 

Kommunala nämnder 
5 Utbildningsnämnden inkom 2018-03-01. 
6      Kultur- och fritidsnämnden                                            inkom 2018-03-14. 

7      Tekniska nämnden                                           inkom 2018-04-09. 

Övriga remissinstanser 

8 Norrvatten  inkom 2018-02-20. 
9      E.ON Värme Sverige AB                                  inkom 2018-02-22. 

10           E.ON Elnät Stockholm AB                                            inkom 2018-03-12. 

11     Brandkåren Attunda                                                 inkom 2018-03-19. 

12     FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen  inkom 2018-03-20. 

13     Svenska Kraftnät                                               inkom 2018-03-20. 

14    Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting  inkom 2018-03-20. 

Fastighetsägare m.fl 
15 Fastighetsägare 1   inkom 2018-02-22. 
16      Fastighetsägare 2 och Fastighetsägare 3               inkom 2018-03-18. 

17      Fastighetsägare 4 och Fastighetsägare 5                      inkom 2018-03-18. 

18           Fastighetsägare 6 och Fastighetsägare 7                      inkom 2018-03-19. 

19     Fastighetsägare 8 och Fastighetsägare 9            inkom 2018-03-19. 

20     Fastighetsägare 10                                           inkom 2018-03-19. 

21           Fastighetsägare 11                                                    inkom 2018-03-19. 

22          Fastighetsägare 12 och Fastighetsägare 13                     inkom 2018-03-20. 
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23    Fastighetsägare 14                                                         inkom 2018-03-20. 

24    Fastighetsägare 15, 16 samt Fastighetsägare 17, 18        inkom 2018-03-29. 

Övriga (ej sakägare) 
25 Privatperson 1    inkom 2018-02-15. 
26      Stockholms-Näs Hembygdsförening               inkom 2018-03-13. 

27      Privatperson 2, 3 samt 4                                                inkom 2018-02-15. 

28      Privatperson 5                                                        inkom 2018-03-19. 

29      Privatperson 6 och 7                                     inkom 2018-03-19. 

30      Privatperson 8                                               inkom 2018-03-20. 

31     Privatperson 9 och 10                                      inkom 2018-03-20. 

32     Privatperson 11                                             inkom 2018-03-20. 

 

 

Inkomna yttranden med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Tibbleängen (Kungsängens-Tibble 
1:470 m.fl). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens 
utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes 
rangordning. För den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga 
yttrandena som kan erhållas från kommunen. 

I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens kommentarer. 

 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2018-03-23  

1.1 Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att det är nödvändigt att ha en långtgående 
fördröjning och rening av dagvattnet inom planområdet. Länsstyrelsen efterfrågar information 
om recipient av dagvatten från området och status för denna och att denna information läggs till 
i planbeskrivningen.    

1.2 För de föreslagna åtgärderna för fördröjning av dagvatten önskar länsstyrelsen en tydligare 
information om skötsel av dessa samt placering och hur den ska säkras upp i plankartan och 
planbeskrivningen.  

1.3 Länsstyrelsen anser att det avskärmande diket som ska anläggas vid gång- och cykelvägen för 
att undvika översvämningsrisken behöver regleras med planbestämmelse i plankartan. 

Kommentar 

1.1 Kommunens planavdelning har lagt till information om recipienten i planbeskrivning och 
dagvattenutredning.   

1.2 I planbeskrivningen beskrivs att raingardens och dagvattendamm bör anläggas och skötas 
enligt de individuella förutsättningar som dessa får. Enligt studier vid SLU framhålls vikten av 
att raingardens utformas och sköts efter den individuella raingardens förutsättningar. 
Dagvattendammen kommer övergå till kommunalt huvudmannaskap och skötselprogram tas 
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fram i samband med att dammen anläggs. Enligt kommunens rutiner upphandlas 
skötselprogram för dammen av samma utförare som anlägger den. 

1.3 Plankartan har justerats med en bestämmelse för diket och på så sätt säkra dess position.  

 

2  Lantmäteriet  inkom 2018-03-15  

2.1 Grundkartan måste kompletteras med rättighetsbeteckningar samt med koordinater utifrån 
gällande koordinatsystem, vilket saknas i nuläget. Synpunkten kvarstår sedan samrådsskedet. 

2.2 Lantmäteriet önskar att kommunen förtydligar i genomförandebeskrivningen vad som gäller vid 
inlösen av mark, vilka delar som berörs av sådan inlösen samt vem som ansvarar för kostnader 
kopplade till förrättningar för att möjliggöra planens genomförande.  

2.3 I genomförandebeskrivningen behöver det förtydligas vad som avses med fastighetsbildning 
och vem som ska ansöka om dessa som är nödvändiga för planens genomförande. 

2.4 Lantmäteriet anser att kommunen bör beskriva exploateringsavtalet för tydlighetens skull även 
om det i äldre lagstiftning (SPS 1987:10) inte är nödvändigt.  

Kommentar 

2.1 Kommunens planavdelning noterar synpunkten och har reviderat plankartan och 
planbeskrivningen med en synkroniserad information. Fyra koordinatpunkter har lagts in i 
plankartan. 

2.2 Genomförandebeskrivningen har reviderats med efterfrågad information.  

2.3 Avsnittet omarbetats och gjorts tydligare efter Lantmäteriets önskemål och beskriver tydligare 
vem som ska ansöka om framtida lantmäteriförrättningar samt bekosta dessa. 

2.4 Kommunens planavdelning noterar synpunkten. 

 

3 Trafikverket   inkom 2018-03-20  

3.1 Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar 

3.1 Kommunens planavdelning tackar för svar på remissen.  

 

4 Polismyndigheten  inkom 2018-02-28  

4.1 Polismyndigheten har inga synpunkter på planförslaget men önskar påminna om att arbeta för 
en tryggare miljö redan vid byggnation av området genom att tänka på oskyddade trafikanter 
vid utformning av trafiklösningar samt arbeta med trygghetsfrågor genom att undvika 
skymmande växtlighet och jobba med belysning i området.  

Kommentar 

4.1 Kommunens planavdelning tackar för svar på remissen och förslag gällande fortsatt arbete 
med trygghetsfrågor.  

 

 

Kommunala nämnder 
5 Utbildningsnämnden   inkom 2018-03-01 



6(18) 

 
 

Detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) Utställningsutlåtande 
Kungsängen     nr. 0801 

5.1 Utbildningskontoret har varit med i processen kring planens framtagande där hänsyn har tagits 
till Utbildningsnämndens tagna ramprogram, Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro 
kommun och har inga specifika invändningar mot detaljplaneförslaget.  

5.2 Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets bästa. 

Kommentar 

5.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.  

 

6 Kultur- och Fritidsnämnden   inkom 2018-03-14 

6.1 Kultur- och Fritidsnämnden anser att kommunens planavdelning inte har tagit tillräckligt stor 
hänsyn till nämndens tidigare yttrande daterat 2016-09-13 och anser att även om förslaget 
innebär stora förbättringar så kommer byggnadernas volymer utgöra ett hinder från att fritt 
kunna vistas i Gröna dalen.  

6.2 Förslaget har inte anpassats till platsen kulturvärden som återfinns längs med Gröna dalen på 
Ekhammars gård och kyrkans fastighet och anser att förslaget ska omarbetas för att få en bättre 
samklang med resterande planerade områden längs Gröna dalen som Ekhammars gård och 
Rankhus. 

6.3 Privatiseringen av området hindrar från en fri vistelse och rörelse i Gröna dalen. 

6.4 Sammanfattningsvis anser Kultur- och fritidsnämnden att det inte går att bevara de naturvärden 
och kulturhistoriska miljöer som finns i Gröna Dalen idag med den förslagna detaljplanen. 

Kommentar 

6.1 Området för förslaget är utpekat som ett utvecklingsområde i Upplands-Bros Översiktsplan 
2010 och ligger i linje med den planeringsinriktning som kommunen har beslutat om.  

6.2 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. 

6.3 Även om förlaget innebär ett ianspråktagande av mark i Gröna dalen har flera förbättringar 
inom Gröna dalens lagts till för att göra den till en tryggare och mer lättillgänglig plats med 
fler rekreativa värden än vad som finns på platsen idag. Kommunens planavdelning ser för sig 
att Gröna dalen i anslutning till projektområdet kommer bli en mötesplats och en trygg 
passage för de som nyttjar denna del av Gröna dalen. Sedan våren 2017 har ett internt arbete 
inom kommunens samhällsbyggnadskontor pågått för att se över Gröna dalen och hur denna 
viktiga plats ska förstärkas som tillgång i Kungsängen.  

6.4 I naturvärdesinventeringen, Ekologigruppen 2018-01-08, beskrivs platsen ha ett visst 
naturvärde, klass 4. Inga naturvärden klass 1har påträffats i inventeringen. Med en korrekt 
utformning kan dagvattendammen bidra till en ökad mångfald av arter i området. Kommunens 
planavdelning noterar ställningstagandet. 

 

7 Tekniska nämnden  inkom 2018-04-09 

7.1 Nämnden ser positivt på anläggandet av en gång- och cykelväg men den behöver vara minst 3,5 
meter bred till skillnad mot 2,5 som redovisats i planhandlingarna.  

7.2 Vid projektering av gatorna behöver hänsyn tas till snöröjningsfordon, lutning på mark och 
samverkan med vegetation.  

7.3 Nämnden anser att den föreslagna parkeringsnormen på 0,5 är för lågt för att skapa en 
fungerande parkeringssituation i området. De anser vidare att det är positivt med 
parkeringsnorm på 3 cyklar per bostad. 

7.4 Vid planering av nya busshållsplatser ska Trafikförvaltningen konsulteras. 
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7.5 Tekniska nämnden ser positivt på att det i planen finns utrymme för avfallshantering och 
källsortering inom området. Vidare anser Tekniska nämnden att det är bra att mat- och restavfall 
ska lösas inom fastigheten och ska finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll, samt 
att sophantering ska lösas på kvartersmark. 

7.6 Nämnden ser positivt på dagvattenlösningen i form av en dagvattendamm. Dagvattendammen 
ligger dock innanför planområdet men i dagvattenutredningens sammanfattning och slutsats står 
det att dammen ligger utanför planområdet.  

7.7 Siffror i dagvattenutredningen och planbeskrivningen stämmer inte överens. 

7.8 Eftersom det inom verksamhetsområdet råder avtalsförbud för VA-huvudmannen gäller VA-
taxan automatiskt. Alla hänvisningar till VA-avtal måste därför bort i 
genomförandebeskrivningen. 

7.9 Det står i planbeskrivningen att området ska anslutas till kommunens VA-nät och 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp (under rubriken Vatten och avlopp på s 21). Området 
ligger dock redan innanför verksamhetsområdet för kommunalt VA. 

Kommentar 

7.1 Planhandlingarna har reviderats och anpassats till nämndens önskemål. 

7.2 Kommunens planavdelning noterar detta. 

7.3 Ett av de syften som finns med att planera för bostäder i ett kollektivnära läge är att skapa 
förutsättningar för att kunna leva en livsstil med ett lågt bilberoende. För att uppmuntra 
denna livsstil har en generös parkeringsnorm för cyklar införts med 3 cyklar per lägenhet. Då 
det finns flera byggrätter för parkeringar i planen stängs inte möjligheterna att ha en bilpool i 
området. 

7.4 Kommunens planavdelning noterar detta. 

7.5 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 

7.6 Skrivelsen i dagvattenutredningen har reviderats för att förtydliga att dagvattendammen 
ligger inom planområdet och inte utanför. 

7.7 Siffrorna har setts över och är nu reviderade till korrekta uppgifter. 

7.8 Skrivelserna i genomförandebeskrivningen har reviderats och uppfyller de krav som nämnden 
ställer. 

7.9 Formuleringen har ändrats till ”kopplas på” för att förtydliga att det nya området ska 
kopplas på det idag existerande nätet intill planområdet.  

 

Övriga remissinstanser 
8 Norrvatten   inkom 2018-02-20 

8.1 Norrvatten önskar en dialog med exploatören innan byggnationerna sätter igång för att 
säkerställa att det inte föreligger konflikter med planerade arbeten för Norrvattens ledningar I 
Kungsängen.  

Kommentar 

8.1 Kommunens planavdelning noterar detta.  

 

 

 



8(18) 

 
 

Detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) Utställningsutlåtande 
Kungsängen     nr. 0801 

9 E.ON Värme Sverige AB  inkom 2018-02-22 

9.1 Befintlig fjärrvärme finns i utkanten av området. Hänsyn måste tas till befintlig fjärrvärme vid 
byggnation. 

Kommentar 

9.1 Kommunens planavdelning noterar detta.  

 

10 E.ON Elnät Stockholm AB   inkom 2018-03-12 

10.1 Ett E område är avsatt för transformatorstation i plankartan, från transformatorstation skall ett 
brandskyddsavstånd på minst 5m upprätthållas till brännbarbyggnad eller brännbart upplag, 
närliggande markanvändning har + markering vilket innebär att mindre byggnader får uppföras, 
+ bestämmelsen bör kompletteras med att ”vid uppförande av mindre byggnader skall 
brandskyddsavstånd till transformatorstation beaktas”. 

Kommentar 

10.1 För att säkerställa att brandskyddsnormen efterlevs har korsmarken i plankartan ersatts av 
gata i plankartan.  

 

11 Brandkåren Attunda  inkom 2018-03-19 

11.1 Brandkåren Attunda vidhåller sedan samrådet att det med fördel bör framgå av 
planbeskrivningen att konventionellt system för brandvatten behöver ordnas. Även att det 
föreligger begränsningar av möjligheterna till att använda räddningstjänstens stegar som del av 
byggnaders utrymningslösning bör med fördel framgå. 

Kommentar 

11.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.   

 

12 FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen  inkom 2018-03-20 

12.1 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen rekommenderar att det i detaljplanen för ett så stort 
område/antal lägenheter etc tas med yta för publik källsortering; då FTI:s erfarenhet är att det 
inte i tillräcklig omfattning införs källsortering inom fastigheter och det är svårt att i efterhand 
hitta plats och erhålla bygglov för publik källsortering om detta saknas i detaljplanen. 

Kommentar 

12.1 I plankartan för Tibbleängen har cirka 700 kvadratmeter försetts med planbestämmelse som 
tillåter avfallshantering. Sorteringssystem med uppdelning för flera olika material kommer 
användas som standard för att möta upp krav om möjligheter till sortering i närmiljön.  

 

13 Svenska Kraftnät   inkom 2018-03-20 

13.1 Svenska kraftnät har ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

Kommentar 

13.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet.  
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14 Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting  inkom 2018-03-20 

14.1 Trafikförvaltningen önskar att en kontakt etableras mellan dem och exploatör för att säkerställa 
att busstrafiken påverkas minimalt under byggtiden. 

14.2  Parkeringsfickorna längs med Hjortronvägen behöver vara 2,5 meter breda för att följa 
riktlinjer för parkering intill bussgata. 

Kommentar 

14.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 

14.2 Plankartan har reviderats och parkeringarna har utökats med 0,5 meter för att tillmötesgå 
kravet för parkeringar invid bussgata.  

 
 

 Fastighetsägare 
15 Fastighetsägare 1  inkom 2018-02-22 

Fastighet xxxx  

15.1 Anser att exploateringen av Tibbleängen helst inte bör genomföras. Om projektet genomförs 
bör det inte bebyggas med mer än maximalt 100 bostäder. 

15.2 Det angivna parkeringstalet på 0,5 bil per bostad som anges i planbeskrivningen är för lågt, 
barnfamiljer behöver en bil för att ta sig till affär och göra inköp. 

Kommentar 

15.1 Att exploatera på Tibbleängen är linje med kommunens översiktsplan från 2010. Kommunens 
planavdelning noterar ställningstagandet.  

15.2 Se tidigare kommentar 7.3.  

 

16 Fastighetsägare 2 och 3    inkom 2018-03-18 

Fastighet xxxx 

16.1 Anser att förslaget omfattar för hög exploateringsgrad med för höga hus som tar för stor del av 
Gröna dalen i anspråk. Minska in planområdet 100 meter från öst och tillåt maximalt två 
våningar på de hus som byggs i området. 

16.2 Vidare vidhålls att parkeringstalet i området är för lågt. 

16.3 Platsen där man tänker bygga på ligger mitt bland fornminnen och äldre kultur med kyrkan och 
klocktorn och massa runstenar. Dessa värden bör vara tongivande när exteriören på husen ska 
bestämmas. 

16.4 Säkerställ att bussgatan förblir stängd för genomfartstrafik för bilar. 

16.5 Ta till vara på möjligheten att göra Gröna dalen till ett fantastiskt landmärke, ett grönområde 
som är väl omhändertaget av en kommun som värdesätter parkmiljö, lekplatser och trafikfria 
områden. Genom att värna om Gröna dalen och värdesätta och bevara alla de unika kvaliteter 
som den har kan kommunen skapa en plats för rekreation och naturupplevelse. Nya bostäder 
måste komma till men dessa bör placeras i områden där exploatering redan pågår. 

Kommentar 

16.1 Kommunens planavdelning noterar åsikten. 

16.2 Se tidigare kommentar 15.2. 
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16.3 Siktlinjer och gångstråk har planerats för att tillgängliggöra och åskådliggöra 
fornminneskullen. Bebyggelsen har anpassats till höjderna och följer sluttningen i Gröna 
dalen. För att möjliggöra en arkitektoniskt kreativ tolkning av anpassningen till kulturmiljön 
har gestaltningsprogrammet en brett spann på material som kan knyta an till putsen på 
Ekhammars gård och kyrkan, träfasad på Klocktornet och tegelfasader på Tibble torg. 

16.4 Hjortronvägen kommer endast öppnas för biltrafik in- och ut från området i detta arbete, även 
trafik till och från förskolan kommer använda den del av gatan som öppnas för biltrafik. 

16.5 Se tidigare kommentar 6.3 och 15.1. 

 

17 Fastighetsägare 4 och 5  inkom 2018-03-18 

Fastighet xxxx 

17.1 Att bebygga området med höghus upp till fem våningar höga disharmonierar med Gröna dalens 
ekologiska värden. Bebyggelsen bör vidare orienteras i väst-östlig riktning för att inte bryta av 
mot tidigare bebyggelse i Gröna dalen. Maximalt tre våningar bör tillåtas för att passa in med 
övrig bebyggelse i området samt minska trafikbelastningen i området. 

17.2 Förskolan bör flyttas ner några meter söderut och förses med säkert staket för att minimera 
risken för olyckor.  

17.3 Den föreslagna gångvägskorsningen med Hjortronvägen i nordvästra området intill "Kullen" 
kommer att medföra ökade olycksrisker. 

17.4 Fastighetsägarna anser att kommunen bör genomföra en grundlig samhällsekonomisk analys för 
att säkerställa att rätt beslut tas i frågan om att bebygga delar av den naturmark som projektet tar 
i anspråk. 

Kommentar 

17.1 Att bebygga området med högre bebyggelse knyter an till den högre bebyggelse som finns i 
Tibble. Längst ner i anslutning till Gröna dalen anpassas höjden på byggnaderna till två 
våningar för att knyta an till övrig bebyggelse som ligger i anslutningen till Gröna dalen. Se 
även tidigare kommentar 15.1. 

17.2 Utbildningskontoret har medverkat i framtagandet av detaljplanen och anser att den verkar 
för barns bästa. 

17.3 Illustrationsplanen har reviderats och den föreslagna övergången har tagit bort med hänsyn 
till trafiksäkerhet. 

17.4 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 

  

18 Fastighetsägare 6 och 7  inkom 2018-03-19 

Fastighet xxxx 

18.1 Anser att platsen ska lämnas obebyggd då den tillför många värden för de människor som redan 
bor i anslutning till Gröna dalen. 

18.2 Hänvisar till kommunens grönplan och menar på att det inte finns beslut som medger avsteg 
från denna. ”Utveckla hela Gröna dalen till en riktig stadsdelspark med naturkaraktär genom att 
utveckla den befintliga karaktären av ängs- och hagmark och göra den mer tillgänglig samt 
rekreativ”. 

18.3 Tycker att materialet i planen för Tibbleängen är missvisade som visar ett oexploaterat område 
öster om detta område, Ekhammars gård. Eftersom det pågår planering av Ekhammars gård 
kommer Gröna dalen krympas ihop till obefintlig när de två områdena möts. 
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18.4 Tror vidare att planerna på Ekhammars gård kommer leda till att Hjortronvägen kommer öppnas 
för biltrafik när den planen genomförs. 

18.5 Påpekar att siffrorna i trafikbullerutredningen stämmer inte överens med verklighetens tidtabell 
gällande antalet turer per dag.  

18.6 Påpekar att den förorenade luften blir stående i området till följd av inversion vintertid och 
kommer därmed verka negativt på människors hälsa.  

18.7 Anser att parkeringstalet på 0,5 i området är för lågt och är orolig att denna låga norm kommer 
medföra trafik och parkeringskaos i området och de angränsande områdena. 

Kommentar 

18.1 Kommunen noterar åsikten. Se tidigare kommentar 6.1. 

18.2 Kommunens grönplan är ett strategiskt dokument som ska fungera vägledande i utvecklingen 
av kommunen. Grönplanen har inte samma juridiska status som en detaljplan och därmed 
behövs inga specifika beslut för att frångå grönplanen eller att genomföra åtgärder enligt den. 
Inom kommunen pågår sedan våren 2017 ett arbete med att utveckla den stadsdelspark som 
grönplanen beskriver. 

18.3 Arbetet med Tibbleängen samordnas med såväl arbetet med Ekhammars gård som Gröna 
dalens arbetsgrupp. Syftet med detta nära samarbete är just att säkerställa att Gröna dalen 
inte byggs bort utan att de rekreativa värdena och tryggheten i Gröna dalen ökar. 

18.4 För att ordna en bra trafiklösning för Tibbleängen krävs att Hjortronvägen delvis öppnas upp 
för biltrafik. Arbetet med Ekhammars gård har inte kommit tillräckligt långt i processen för 
att veta hur trafiken kommer att lösas inom det området och vad konsekvenserna av det blir. 

18.5 Kommunens planavdelning tackar för påpekandet och revideringar har gjorts i 
trafikbullerutredningen med hänsyn till dessa uppgifter. 

18.6 Enligt SMHI:s experter och forskare inom luftmiljöforskning är inversion (begränsning av den 
vertikala luftrörelsen) i atmosfären ett relativt vanligt förekommande fenomen. Fenomenet 
bidrar inte till fara för människors hälsa så länge det inte finns några stora utsläppskällor i 
närheten. Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska 
överskridas i planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns 
inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna 
gaturum (alternativt tunnlar). 

18.7 Se tidigare kommentar 15.2. 

 

19 Fastighetsägare 8 och 9   inkom 2018-03-19 

Fastighet xxxx 

19.1 Önskar att området lämnas obebyggt. Om det måste byggas bör bebyggelsen begränsas till 
maximalt två våningar och orienteras i öst-västlig riktning.  

19.2 Den ökade trafikmängden kommer bidra till en försämrad livskvalitet för de som bor i 
anslutning till Gröna dalen idag. Även förskolans placering kommer lida av den ökade 
trafikmängden och denna bör därför flyttas in i området.  

Kommentar 

19.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet.  

19.2 Se tidigare kommentar 17.2. 
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20 Fastighetsägare 10  inkom 2018-03-19 

Fastighet xxxx 

20.1 Vi tycker att det fortfarande inverkar negativt miljömässigt och utseendemässigt på 
intilliggande bebyggelse och övrig natur p.g.a. höjden på husen, framför allt i norra delen vid 
Hjortronvägen. Samtliga flerfamiljshus bör begränsas till max 3 våningar, framförallt husen 
närmast Hjortronvägen. 

20.2 Samtliga flerfamiljshus borde vändas så att gavlarna står mot norr, för att få maximalt 
ljusgenomsläpp i området. Detta medför att placering av husen får bättre samklang med övrig 
bebyggelse/områden i ett större perspektiv. 

Kommentar 

20.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.  

20.2 Placering av byggnaderna har varit en central fråga i omarbetningen av förslaget från 
samråd till utställning. Riktningen på huskropparna har vridits om för att undersöka vilken 
placering som skapar de mest gynnsamma boendeförhållandena och genom att väga samman 
buller, siktlinjer och struktur i området har placeringen av byggnaderna slutligen hamnat i 
riktningen norr till söder.  

 

21 Fastighetsägare 11    inkom 2018-03-19 

Fastighet xxxx 

21.1 Vi tycker att det fortfarande inverkar negativt miljömässigt och utseendemässigt på 
intilliggande bebyggelse och övrig natur p.g.a. höjden på husen, framför allt i norra delen vid 
Hjortronvägen. Samtliga flerfamiljshus bör begränsas till max 3 våningar, framförallt husen 
närmast Hjortronvägen. 

21.2 Samtliga flerfamiljshus borde vändas så att gavlarna står mot norr, för att få maximalt 
ljusgenomsläpp i området. Detta medför att placering av husen får bättre samklang med övrig 
bebyggelse/områden i ett större perspektiv. 

Kommentar 

21.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.  

21.2 Se tidigare kommentar 20.2.  

 

22 Fastighetsägare 12 och 13  inkom 2018-03-20 

Fastighet xxxx 

22.1 Den planerade bebyggelsen kommer att förvanska och förändra landskapsbilden på ett negativt 
sätt. 

22.2 Sänk hushöjden till max åtta meter och skapa fler och bredare siktlinjer mellan 
Järnåldersgravfältet och Gröna dalen för att harmonisera med befintlig bebyggelse och 
synliggöra Järnåldersgravfältet från Gröna dalen. 

22.3 På den upprättade detaljplanekartan bör maximalt antal våningar och total byggnadsarea vara 
tydligt utskrivet. 

Kommentar 

22.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

22.2 Se tidigare kommentar 16.3. 
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22.3 Eftersom det råder svårigheter att tolka våningsbegreppet i en bygglovsprövning väljs ofta det 
sättet att begränsa byggnaders storlek bort. Regeringen har tagit fram en rapport för att 
belysa svårigheterna med att tolka våningsbegreppet, Regeringsuppdrag- rapport 2014:4. 
Vidare har kommunens planavdelning medvetet valt att inte begränsa en specifik area utan 
har istället begränsat placeringen och ytan som går att bebygga för att på så vis säkerställa 
att bland annat viktiga siktlinjer säkras.  

 

23 Fastighetsägare 14     inkom 2018-03-20 

Fastighet xxxx 

23.1 Framhåller att han i första hand företräder det allmänna intresset i sin skrivelse. Med avstamp i 
kommunens Grönplan inleds ett resonemang om de värden som spolieras om planerna på att 
bebygga Tibbleängen realiseras. Platsen, som del i den större Gröna dalen, som är 
karaktärsbestämmande för Kungsängen och Brunna kommer att förstöras med tillskapandet av 
potentiellt otrygga, skuggiga områden, skymda siktlinjer samt intrång i värdefulla naturmiljöer.  

Kommentar 

23.1 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. I naturvärdesinventeringen, 
Ekologigruppen 2018-01-08, beskrivs platsen ha ett visst naturvärde, klass 4. Inga 
naturvärden klass 1 har påträffats i inventeringen. Se även tidigare kommentar 6.3 och 15.1.  

 

24 Fastighetsägare 15 och 16 samt Fastighetsägare 17 och 18  inkom 2018-03-29 

Fastighet xxxx samt fastighet xxxx 

24.1 Anser att planbeskrivningen behöver kompletteras avseende de solstudier som finns redovisade 
i planbeskrivningen gällande en som visar på solförhållandena runt vintersolståndet för att ge en 
korrekt och rättvis bild av situationen året om.  

24.2 Menar att den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för området är mycket bristfällig 
och baseras på ett felaktigt underlag. För att göra en korrekt bedömning gällande påverkan på 
området till följd av exploateringen i Tibbleängen bör en ny miljökonsekvensbeskrivning tas 
fram. 

24.3 Framför att exploateringen av marken kommer förvanska landskapsbilden och förstöra de höga 
kulturvärden som platsen har. De menar även att den föreslagna byggnationen strider mot 2 kap. 
6 § och 12 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900).  

24.4 Vill att förslaget anger en maximal högsta höjd om åtta meter, maximal byggnadsarea som får 
bebyggas samt reglering av form och färg på byggnaderna för att det inte ska dominera 
landskapsbilden. 

Kommentar 

24.1 De solstudier som tagit fram är vägledande och de tider och klockslag som finns 
representerade bör ge en tillräcklig bild av hur solljuset påverkas under året.  

24.2 Kommunens planavdelning drar slutsatsen att det som avses är behovsbedömningen. 
Behovsbedömningen är ett tidigt utredningsmaterial som syftar till att utreda de 
förutsättningar som platsen i dagsläget har. Utifrån de slutsatser som dras i denna tas 
ytterligare utredningar fram för att undersöka lämpligheten i att exploatera ett område. I 
detta fall har det efter behovsdömningen tagit fram en arkeologisk utredning samt en 
naturvärdesinventering.  

24.3 Kommunens planavdelning noterar åsikten men anser att förslaget uppfyller kraven i 2 kap.   
6 § (Paragrafen avser lämpligheten till bebyggelse på en plats sett till anpassning i 
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landskapet, hushållning av resurser och sett till säkerhet för människor m.fl.). 12 kap. 2 § 
(Paragrafen säger att Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god 
och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö) och ska alltså bevakas av kommunens 
byggnadsnämnd i bygglovskedet och vid eventuella utlåtanden. Kommunens planavdelning 
har inte fått några indikationer på att kraven i denna paragraf inte skulle varit uppfyllda. 

24.4 Kommunens planavdelning noterar detta. För att skapa riktlinjer till hur området bör 
utformas har ett gestaltningsprogram tagits fram för vägledning i utformning. Se även 
tidigare kommentar 22.3. 

 
Privatpersoner och övriga 
25 Privatperson 1    inkom 2018-02-15 

25.1 Anser att kommunen gjort ett mycket bra arbete med att omarbeta förslaget till detaljplan för 
Tibbleängen efter samrådet. 

25.2 Framför ett längre resonemang om politikens motiv att exploatera området och ifrågasätter 
viljan att bygga fler bostäder i kommunen.  

Kommentar 

25.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

25.2 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

 

26 Stockholms-Näs hembygdsförening     inkom 2018-03-13 

26.1 Föreningen anser att området som tas i anspråk utgör en viktig del av det skådespel som vittnar 
om samhällets framväxt de senaste 1000 åren och förstör det samband som går att se mellan 
gravkullen, kyrkan, klockstapeln och hembygdsgården.  

26.2 Vidare menar föreningen att bebyggelsen av platsen bör utgå helt till förmån av utvecklingen av 
Gröna dalen till en natur eller parkmiljö som förstärker Gröna dalen.  

Kommentar 

26.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 25 meter bebyggelsefritt område har lagts in 
från gravkullen och en passage har lagts ut intill kullen för att öka tillgängligheten till kullen. 
Se tidigare kommentar 6.1 och 16.3. 

26.2 Se tidigare kommentar 6.3. 

 

27 Privatperson 2, Privatperson 3 och Privatperson 4  inkom 2018-02-15 

27.1 Med tanke på det intilliggande ekologiskt odlade koloniområdet där ett hundratal kolonister 
odlar grönsaker, bär, potatis och blommor och som gärna säljer av sitt överflöd skulle det vara 
en bra idé att ha en mindre handelsplats på den rosa ytan som markerats på illustrationsplanen. 
Det vore även en bra plats för att ha loppmarknad, något som saknas idag. Många skulle också 
uppskatta en boulebana på lite närmare plats än den som finns vid Lillsjön. 

Kommentar 

27.1 Kommunens planavdelning tackar för förslagen och lämnar öppet vilka aktiviteter som 
kommer finnas på ytan i framtiden. En bra plats för tillfällig marknad kan vara på 
förskolegården där en marknad kan anordnas för flera lokala producenter vid angivna 
tillfällen. 
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28 Privatperson 5  inkom 2018-03-19 

28.1 Vill markera vikten av att ett stopp för genomfartstrafik bibehålles på Hjortronvägen. Som 
boende vid Byggdegårdsvägen upplevs redan buller och höga farter som ett problem utan 
ytterliggare genomfartstrafik. Detta gäller även efter eons grävarbeten. 

Kommentar 

28.1 Kommunen noterar yttrandet. Hjortronvägen kommer delvis öppnas för att möjliggöra trafik 
till och från det nya området. Se tidigare kommentar 16.4 och 18.4. 

 

29 Privatperson 6 och Privatperson 7  inkom 2018-03-19 

29.1 Anser att förslaget i sin nuvarande utformning innehåller för höga byggnader för att det ska 
harmonisera med platsen. Om platsen ska bebyggas alls bör det ske med byggnader om 
maximalt två våningar. Om platsen bebyggs med högre byggnader än två våningar bör dessa 
placeras så långt söderöver i planområdet som möjligt och att husen orienteras i syd-nordlig 
riktning och inte i den föreslagna öst-västliga. 

29.2 Menar att en förskola inte bör läggas intill en bussgata. Att det inte planeras för en skola i 
området är grundat i en bristfällig planering för framtida behov. 

29.3 Istället för att bygga sönder Gröna dalen och förstöra de natur- och kulturvärden som idag finns 
på platsen bör kommunen värna om denna plats och arbeta för att omvandla den till ett härligt 
parkområde med en trädallé i anslutning till Hjortronvägen. Värna om de naturvärden som finns 
kvar och bibehåll den natursköna karaktär som platsen har idag istället för att försöka skapa en 
stadsmässighet i området. 

Kommentar 

29.1 Kommunen noterar ställningstagandet. Se tidigare kommentar 15.1 och 17.1. 

29.2 Se tidigare kommentar 17.2. 

29.3 Se tidigare kommentarer 6.3 och 6.4. 

 

30 Privatperson 8  inkom 2018-03-20 

30.1 Anser att det är högst olämpligt att bebygga denna plats med hänsyn till de kulturhistoriska 
värden som platsen har. Med Ekhammars gård och kyrkan i anslutning är det viktigt att det som 
återstår av dalen efter en viss exploatering under 1950-1960-talet bevaras. 

30.2 Bebyggelsen som det planeras i området är i alltför stor skala, det skulle dominera 
landskapsbilden totalt. Bostäderna bör begränsas till maximalt 3 våningar och förskolan till 1 
våning. 

30.3 Påpekar att tidigare planarbeten i området, i Ekhammars gård, har upphävts av Länsstyrelsen till 
följd av brist på anpassning till kulturmiljön och ser att en liknande utveckling i detta projekt 
kan utspelas. 

30.4 Kommunen bör se allvaret i Kyrkans förfrågan om att utöka begravningsplatsen då detta är ett 
växande behov. 

30.5 Gröna dalen som plats bör planeras och utredas innan fler projekt realiseras i anslutning till 
dalen.  

Kommentar 

30.1 Se tidigare kommentar 6.1. 

30.2 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. Se tidigare kommentar 15.1 samt 17.1. 
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30.3 Kommunens planavdelning noterar synpunkten. 

30.4 Kommunen är medveten om kyrkans önskemål om att kunna expandera för att ordna med fler 
gravplatser. Att utöka kyrkogården norröver mot Tibbleängen är mindre lämpligt med hänsyn 
till de dagvattenarbeten som behöver göras för att få bukt med den dagvattenproblematik som 
idag finns i Gröna dalen.  

30.5 Se tidigare kommentar 6.3. 

 

31 Privatperson 9 och Privatperson 10  inkom 2018-03-20 

31.1 Anser att planbeskrivningen tillhörande detaljplanen för Tibbleängen innehåller felaktiga 
slutsatser. Att området skulle stärka allmänhetens möjlighet att röra sig genom området och att 
befintliga gång- och cykelvägar stärks anses direkt felaktigt, bebyggelsen bidrar i själva verket 
till att det öppna landskapsrummet som kännetecknar Gröna dalen byggs igen till en smal 
passage som minskar områdets nuvarande värde i form av ett öppet landskapsrum som erbjuder 
gröna och ostörda rekreationsytor. 

31.2 Med den ökade trafiken till området, framförallt till förskolan, kommer ljudbilden i Gröna dalen 
förändras till det sämre. Infart till området borde istället ordnas från Tibble torg eller direkt efter 
kullen. 

Kommentar 

31.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. Se tidigare kommentar 6.3. 

31.2 Enligt den trafikbullerutredning som tagit fram för planarbetet, Trafikbuller 2018-03-26, 
understiger bullrets ekvivalenta nivå cirka 10 meter in i Gröna dalen från Hjortronvägen 50 
dB. Bullret i Gröna dalen kommer inte påverkas nämnvärt enligt denna rapport.  

 

32 Privatperson 11  inkom 2018-03-20 

32.1 Anser att förskolan ska placeras längst in i området, längst söderut, för att skapa en tryggare och 
mer hälsosam miljö för barnen. Att placera förskolan bredvid bussgatan medför en ökad mängd 
gifter i form av utsläpp från busstrafiken. 

Kommentar 

32.1 Se tidigare kommentar 17.2. 

 

 

Resultat av utställningen  
Ändringar i planförslaget 

I maj 2018 var planen uppe för antagande, och den återremitterades med medskicket att se över 
förskolan och byggnadshöjder.  

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter utställningen: 

• Planområdet har utvidgats och omfattar nu även ett område alldeles norr om Hjortronvägen. 
• Bebyggelsen är nu lägre, med fler småhus än tidigare. 
• Gatusektionen på Hjortronvägen har förändrats och parkeringsfickorna har breddats.  
• För att förenkla bygglovshandläggningen har planbestämmelser om parkering på korsmark 

lagts till där parkering ska kunna ordnas. 
• E-området har flyttats. Prickmark runt omkring för att undvika brandrisk runt stationen.  
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• En mindre yta naturmark har lagts till i anslutning till det nytillkomna gatuområdet. 
• Det är angett på plankartan inom vilket avgränsade område dagvattendammen ska ligga. 
• Förskolan är borttagen ur planförslaget. 
• Planbestämmelse om dagvattendike har lagts till på plankartan. 
• Gång- och cykelbanan som löpte invid kullen är borttagen. 
• Reviderad information om dagvatten och miljökvalitetsnormen har lagts till i 

planbeskrivningen. 
• Bestämmelse B eller BC1 gäller för alla bostäder i området. 

 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Förvaltningen 
bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter utställning är av så begränsad 
omfattning att en ny utställning av planförslaget inte behöver göras. 

 

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller 
utställning framfört synpunkter som inte tillgodosetts: 

Sakägare samt miljöorganisationer med talerätt: 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 

Fastighetsägare 1 

Fastighetsägare 2 

Fastighetsägare 3 

Fastighetsägare 4 

Fastighetsägare 5 

Fastighetsägare 6 

Fastighetsägare 7 

Fastighetsägare 8 

Fastighetsägare 9 

Fastighetsägare 10 

Fastighetsägare 11 

Fastighetsägare 12 

Fastighetsägare 13 

Fastighetsägare 14 

Fastighetsägare 15 

Fastighetsägare 16 

Fastighetsägare 17 

Fastighetsägare 18 

Fastighetsägare 19 

Fastighetsägare 20 

Fastighetsägare 21 

Fastighetsägare 22 

Fastighetsägare 23 

Fastighetsägare 24 

Fastighetsägare 25 

Fastighetsägare 26 

Fastighetsägare 27 

Fastighetsägare 28 

Fastighetsägare 29 

Fastighetsägare 30 

Fastighetsägare 31 

Fastighetsägare 32 

Boende 1 

Boende 2 

Boende 3 

Boende 4 

Boende 5 

Boende 6
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Ej sakägare samt remissinstanser utan talerätt: 

Med anledning av att personuppgifter ej publiceras på kommunens webbplats har informationen om 
vilka yttranden som ej tillgodosetts tagits bort. 

 

Underlagsmaterial 
• Kopior av inkomna yttranden under utställningen.  

• Samrådsredogörelse, daterad 2018-01-16  

• Kopior av inkomna yttranden under samrådet 
 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2018-04-09, reviderad 2020-01-15, av 

Planavdelningen 

 

 

 

Henric Carlson     

Planchef                                      Madeleine Nilsson   Johan Sjöstrand  

                             Planarkitekt    Projektledare exploatering 

 

                   Viktoria Söderman 

                                                    Planarkitekt 
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Detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 
1:470 m.fl.), Kungsängen i Upplands-Bro kommun

Förslag till detaljplan, upprättat i januari 2018, har översänts till Länsstyrelsen för 
granskning. Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga ca 225 bostäder 
inom planområdet. Bebyggelsen består av flerbostadshus om 4–5 våningar samt 
småhus i två våningar. Förutom de nya bostäderna planeras även för en mindre 
gata som försörjer trafiken in i området samt en förskola i två våningar.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.

Länsstyrelsen noterar att detaljplaneförslaget är upprättat med normalt 
planförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL.

Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget den 23 september 
2016. Länsstyrelsen framförde bland annat synpunkter på miljökvalitetsnormer 
för vatten och geoteknik.

Länsstyrelsens synpunkter

Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer att förslaget, under nu kända förhållanden, inte strider mot 
de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 12 kap. 1 § ÄPBL under 
förutsättning att nedanstående synpunkter på miljökvalitetsnormer för vatten och 
geoteknik beaktas.

Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp 
planen för prövning enligt 12 kap. 1 § ÄPBL. Planen kan då komma att upphävas 
enligt 12 kap. 3 §. 

Prövningsgrunder enligt 12 kap. 1 § ÄPBL
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 12 kap. 1 § ÄPBL. 

Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter 
inför nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att 
förtydliga och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan 
undvikas.
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Datum
2018-03-23

Beteckning
402-6074-2018

Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet består i dag av till största delen av kuperad ängs- och skogsmark. En 
exploatering av området enligt planförslaget kommer att innebära att en stor del 
av planområdet hårdgörs och att dagvattenavrinningen från området ökar. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det är nödvändigt med åtgärder för 
att säkerställa långtgående fördröjning och rening av dagvatten inom planområdet. 

Kommunen bedömer i planbeskrivningen att miljökvalitetsnormer (MKN) för 
vatten kan följas men det bör i planbeskrivningen även anges vilken 
vattenförekomst som är recipient samt miljökvalitetsnormer för recipienten och 
ekologisk och kemisk status.

Länsstyrelsen bedömer det som troligt att belastningen av föroreningar på 
Mälaren-Görväln kommer att öka något då halter av vissa föroreningar ökar vid 
exploateringen. Dagvatten leds ut från planområdet, med förhöjda halter av kväve 
och kvicksilver, till Tibbledammen för ytterligare rening. Reningssteget är inte 
medtaget i dagvattenutredningens beräkningar och kommunen bör säkerställa att 
reningen är fullgod i detta steg för att kunna göra en korrekt bedömning av 
påverkan på MKN, framförallt med tanke på att utsläppen av kvicksilver inte får 
öka till recipienten, eftersom kvicksilver inte uppnår god kemisk status. Mindre 
stränga krav innebär att icke försämringskravet fortfarande gäller (de nuvarande 
halterna av kvicksilver får inte öka) men förbättringsåtgärd krävs inte i 
avrinningsområdet. Ökningen av kväve är relativt stor och effektiv rening i 
Tibbledammen bör också därför säkerställas. Länsstyrelsen har vetskap om att det 
i kommunen förekommer flera tänkta exploateringsområden där dagvattnet är 
tänkt att ledas till Tibbledammen varför det är av stor vikt att kommunen försäkrar 
sig om att Tibbledammens dimensionering och reningseffekt är tillräcklig. 

Länsstyrelsen ser positivt på att det i förslaget om dagvattendammens utformning 
har planerats för en skötselväg och det är positivt att kommunen valt biofilter (dvs 
raingardens) som reningsåtgärd då de har en mycket effektiv rening av dagvatten, 
dock är de skötselkrävande för att vara effektiva över tid. Förslagsvis nämner 
kommunen i planbeskrivningen att det finns en skötselplan för reningsåtgärderna.
Det är fördelaktigt om kommunen där det är möjligt reglerar föreslagna 
dagvattenåtgärder med planbestämmelser i plankartan. 

Hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen anser att det avskärmande diket som ska anläggas vid gång- och 
cykelvägen för att undvika översvämningsrisken behöver regleras med 
planbestämmelse i plankartan. Dagvattendammens placering framgår av 
illustrationsplanen. Länsstyrelsen anser att dagvattendammens placering behöver 
framgå av plankartan för att säkra dess placering och för att säkerställa dess 
genomförande.
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Beteckning
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Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av planchef Tatjana 
Joksemović. Föredragande har varit planhandläggare Malin Mårdén.

Kopia: Map(AL), SBs(GH)
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PLANBESKRIVNING 
 
Handlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad 2020-01-15 
Denna planbeskrivning, daterad 2020-01-15 
Genomförandebeskrivning, daterad 2020-01-13 
Utställningsutlåtande, daterat 2020-01-15 
Gestaltningsprogram, Tengbomgruppen AB, 2019-12-20 (kommer att uppdateras 2020-01-21) 
 

Övriga handlingar 
Behovsbedömning MKB, 2015-11-04 
Arkeologisk utredning, Stiftelsen Kulturmiljövård 2015 
PM Geoteknik, Structor, 2019-10-31 
Trafikutredning, Ramböll, 2019-12-13  
Dagvattenutredning, Bjerking, 2019-12-20 
Trafikbullerutredning, Bjerking, 2019-12-18 
Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2018-01-08 
 
 
Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del 
av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 
4:269. Planen avgränsas i norr av Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en 
öppen grönyta samt ekskog i öst och i söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle. Området 
omges av befintliga gång- och cykelvägar och är i dagsläget obebyggt. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya lägenheter i flerbostadshus och 
cirka 65 rad- och kedjehus, i enlighet med ÖP2010. Målet med att låta dessa typologier samsas är att 
få till ett trivsamt, blandat bostadsområde som erbjuder olika boendeformer och kännetecknas av en 
mänsklig skala. Den nya bebyggelsen ska möta upp Gröna dalens parkrum med småhus i två plan och 
sekundärentréer ut mot parken, vilka anses viktiga från trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter 
omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt. 
Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekytor anläggs, dagvatten renas och fördröjs, grönytor förstärks 
och lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen. 
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Planprocessen 
Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till ny 
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängens-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande. 
 
Handläggning 
Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen 2007. 2008 beslutade kommunstyrelsen 
om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble 1:470. Detaljplanearbetet har inletts under 2015 och 
handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Handläggning av detaljplanen sker 
med normalt planförfarande. 
 
Ett program för området bedöms inte vara nödvändigt då planområdet och dess tänkta innehåll finns 
beskrivet och har stöd i gällande Översiktsplan 2010. 
 

 
 
Det aktuella planskedet är utställning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del 
av förslaget och komma med synpunkter. Efter utställningen upprättas ett utställningsutlåtande där 
inkomna synpunkter redovisas. 
Detaljplanen har varit på utställning tidigare, år 2018. I maj 2018 var planen uppe för antagande, och 
den återremitterades med medskicket att se över förskolan och byggnadshöjder. Sedan dess har 
ändringar skett: förskolan är borttagen ur planen, byggnadshöjder har justerats och planområdet har 
utökats m.m. Nu är detaljplanen aktuell för beslut om ny utställning. 
 
Preliminär tidplan 
Beslut om samråd (KS)   juni 2016 
Samrådstid     juli - augusti 2016 
Beslut om utställning (KS)  januari 2018  
Utställningstid    februari-mars 2018 
Beslut om antagande   april 2018 (återremitterades, ej antagen) 
Beslut om utställning   Kv 1 2020 
Antagande (KF)    Kv 2-3 2020 
 
 
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. Något riksintresse 
enligt 4 kapitlet berörs inte. 
 
Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och 
ekologiskt känsliga områden.  
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(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) 
Detaljplan nr 0801 

Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 
planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i 
Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Anledningen är att 
sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).  
 
Vatten 
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av Länsstyrelsen 2008). Syftet 
med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra 
risk för vattenförorening och påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets 
sekundära zon då det ligger mer än 50 m från strandlinjen. Dagvattnet avrinner naturligt och tekniskt 
mot Östra Mälaren.  
 
Detaljplanen förväntas inte innebära någon negativ inverkan på den ekologiska eller kemiska statusen 
för Östra Mälaren. En dagvattenutredning är framtagen vilken konstaterar att området till stor del 
består av lera vilket är svårinfiltrerat (Bjerking, rev 2019-12-20). Dagvattnet från planområdet 
kommer att fördröjas och renas lokalt genom bl.a. en dagvattendamm, innan det leds vidare till 
Tibbledammen längre söderut.  
 
Ekologiskt känsliga områden 
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Tibbleviken i Mälaren, som ligger på ca 1,3 km 
avstånd söder om planområdet är recipient för dagvattnet från Tibbleängen och Gröna dalen och är i 
kommunens ÖP 2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt vattenområde (ESKO), enligt 
miljöbalkens kap 3. Här omfattas både själva stranden med de strandnära bottnarna, och den 
strandnära vattenmiljön.  
 
Enligt reningskrav från Upplands-Bro kommun avseende dagvatten, ska de första 20 mm av 
nederbörden renas och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg. För att uppfylla 
reningskravet kommer anläggningsåtgärder att vidtas i form av dike/skelettjord i viss gatusektion, 
skålad gräsyta, magasinerande och renande diken samt dagvattendamm.  
 
Efter rening i föreslagna dagvattenanläggningar förväntas samtliga föroreningshalter och 
föroreningsmängder att minska. Detta innebär då att exploateringen följer förbättringskravet för 
recipienten att mängden bly och kadmium inte får öka. Dessutom sker ytterligare rening och 
fördröjning i Tibbledammen innan dagvattnet når recipienten. Därmed anses föreslagen 
dagvattenhantering avlasta dagvattensystemet nedströms planområdet och exploateringen bedöms inte 
hindra recipienten att uppnå dess MKN. 
 
På ca 1,1 km avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på 1,6 km avstånd nordväst om 
planområdet ligger Örnässjön. Båda sjöarna är i ÖP 2010 utpekade som ekologiskt särskilt känsliga 
områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl 
avskilda från planområdet. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen inte medför risk för 
betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra 
resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.  
 
Genomförande av planen kan få vissa negativa effekter. Dessa bedöms dock inte vara betydande, då 
förebyggande åtgärder som beskrivna i denna handling kommer att vidtas. Särskilt omnämns 
dagvatten som en viktig aspekt att utreda som underlag till detaljplanens utformning och reglering. 
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Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan förväntas medföra 
betydande miljöpåverkan. 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är ca 7,7 ha stort och ligger mitt i Kungsängen invid Hjortronvägen i Gröna Dalen (se 
planbeskrivningens framsida). Planområdet är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av 
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i 
söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle.  
 
Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 som ägs av Villamarken Exploatering i 
Stockholm AB samt del av fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och 
Ekhammar 4:269, som ägs av Upplands Bro kommun. 
 
Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
Riksintresse 
Detaljplaneområdet ligger ca 500 meter från järnvägen samt från väg E18 som båda är riksintressen 
för järnväg och väg. 
 
Översiktsplan 
Planområdet är beläget inom tätortsavgränsningen för Kungsängen och i kommunens översiktsplan 
(ÖP 2010) betecknat som ny bostadsbebyggelse i anslutning till förslag till kommundelspark Gröna 
Dalen. I översiktsplanen finns beskrivet att platsen är bedömd som lämplig för bostadsbebyggelse, 
förutsatt att den skogsbeklädda kullen i området lämnas obebyggd och att Gröna Dalen med sina 
viktiga stråk och värden för närrekreation beaktas. Gröna dalen anges i översiktsplanen som en 
kommundelspark. Vidare konstateras att Hjortronvägen, som i dagsläget trafikeras som bussgata, bör 
ändras till lokalgata inom planområdet. 
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Utdrag ur kommunens gällande Översiktsplan, kartbild över Kungsängen. Det grönskrafferade området som går i nord-
sydlig riktning markeras som kommundelspark (Gröna dalen). Siffran 18 utgör lokalisering för planområdet för Tibbleängen. 
 
Detaljplaner och förordnanden 
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Huvuddelen av planområdet är planlagd som naturmark, 
allmän platsmark, vilket är reglerat i Detaljplan 11 för del av Tibbleängen (Tibble torg), antagen 1989-
05-29 (BYN dnr 1987.315-313). Väster om den skogsbeklädda kullen är marken reglerad som 
bostäder, handel och kontor. Ett mindre område i planområdets östra del längs befintlig gång- och 
cykelväg är planlagd som parkmark, allmän platsmark, vilket är reglerat i Stadsplan 20 för del av 
Ekhammar (Östra dalen), antagen 1983-11-28 § 189 (BN dnr 90/80). Den närmaste omgivningen är 
också planlagd. Sydost om planområdet där Kungsängens kyrka ligger är marken planlagd för 
kyrkoändamål (kyrkomark och begravning) vilket är reglerat i Stadsplan 14 för del av Ekhammar 
(Östra dalen), antagen 1978-08-28 § 128 (BN dnr 53/77). I samtliga ovanstående planer finns 
Hjortronvägen med reglerad som gatutrafik för buss (Tb). 
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Kollage av gällande detaljplaner. Nu aktuellt planområde beläget huvudsakligen inom naturmark. En mindre del i 
planområdets östra del, längs befintlig gång- och cykelväg, är planlagd som parkmark (allmän platsmark) i Stadsplan 20 för 
del av Ekhammar (Östra dalen). 
 
Förutsättningar och planförslag 
Mark och natur 
Mark och vegetation 
Planområdet ligger i Gröna dalen som är ett större genomgående grönt stråk av natur- och parkmark i 
Kungsängen. Marken inom planområdet utgörs av gammal åkermark som har slåttrats, samt ett väst-
östligt dike. Lågpunkten inom planområdet ligger i dess sydöstra del. Öster om dalgången möter 
åkermarken en ekskog som ramar in landskapsrummet.  
I norra delen av planområdet sträcker sig en vall längs Hjortronvägen. 
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Flygbild över planområdet i riktning söderut. I bildens nedre högra hörn syns bebyggelsen vid Blåbärsstigen. Hjortronvägen 
löper tvärs över bilden. Tibble Torg skymtar längst till höger. Ekhammar med sina kraftiga lövträd syns till vänster. 
Kyrkogården med klockstapeln syns mitt i bilden. Till höger ligger de två skogbeklädda fornminneskullarna som ramar in det 
tidigare åkerlandskapet. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje. 
 
Inom planområdet finns en skogbeklädd kulle med fornlämningar. Vegetationen består här av löv- och 
barrträd med inslag av ekar och är kompakt och tät i sin karaktär. Lövträden är större och barrträden 
består huvudsakligen av ett tallbestånd. Söder om kullen finns en mindre kulle som delvis ingår i 
planområdet. Även denna är bevuxen med löv- och barrträd samt med inslag av ekar. Öster om 
planområdet ligger Kungsängens kyrka och kyrkogård som är avgränsad av en stor och yvig 
vegetation mest bestående av lövträd. Denna vegetationsgräns gör att kyrkan och kyrkogården knappt 
är synlig utifrån. 
 
En naturvärdesinventering har utförts (Ekologigruppen, 2018) och inom inventeringsområdet har sju 
naturvärdesobjekt identifierats. Ett objekt har högt naturvärde (klass 2), två har påtagligt naturvärde 
(klass 3) och fyra stycken har visst naturvärde (klass 4). Se karta nästa sida. Inget av de identifierade 
objekten har klassats som högsta naturvärde (klass 1). Den del som föreslås för bebyggelse består av 
öppna gräsytor vilka bedöms vara starkt näringspåverkade och domineras av ett fåtal vanliga och 
starkt konkurrenskraftiga arter. Dessa ytor bedöms preliminärt ha visst naturvärde (klass 4). Inom 
inventeringsområdet finns det inte många strukturer som indikerar höga naturvärden. Till exempel är 
mängden död ved inom området generellt för låg, om än något mer talrik i de två blandskogsobjekten 
(objekt 1 och 2) i områdets västra delar. Enstaka hålträd förekommer, dessa är av olika trädslag: asp, 
ek, och poppel, vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden i området då olika vedlevande arter 
ofta har olika värdträd. Bedömningen är att naturvärdena i inventeringsområdet främst är knutna till 
dessa två trädmiljöer och påverkan på dessa i samband med exploatering i området bör minimeras. 
Särskilt viktigt är att påverkan på gamla träd och hålträd helt bör undvikas.  
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Naturvärdeskarta med dokumenterade naturvärden. Ett objekt har klassats som högt naturvärde (klass 2), två som påtagligt 
naturvärde (klass 3) och fyra som visst naturvärde (klass 4). Karta ur Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) 
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Landskaps- och stadsbild 
Planområdet ligger i Gröna dalens västra del med skogbeklädda höjdpartier. Anpassningen till det 
befintliga landskapet är viktigt för att bebyggelsetillskottet ska upplevas som ett positivt inslag. 
Landskapsrummet är i övrigt fritt från bebyggelse. Kringliggande byggnader kan anas högre upp på 
höjdryggarna bland vegetationen längs med dalgången.  
 

 
Snedbild över Kungsängen i riktning österut. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje. 
 
Det är bara mot norr som planområdet gränsar mot bebyggelse, åt övriga väderstreck möter en grön 
miljö i form av Gröna dalen, kyrkogårdens kraftiga gröna vägg med träd och häckar och de båda 
skogbeklädda kullarna i väster. 
 
Geotekniska förhållanden  
Jorden inom höjdområdet utgörs enligt Sveriges 
Geologiska undersökning (SGU:s) geologiska karta  
av ytnära berg med ett tunt moräntäcke. Öster och  
söder om höjden utgörs jorden av lera som enligt 
jordartskartan är postglacial i större delen av området, 
men som i de södra delarna benämns som glacial.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utdrag ur SGU’s geologiska karta. Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje. 

Eventuell förekomst av sulfidlera inom detaljplaneområdet har inte undersökts, men några 
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indikationer om att sulfider kan förekomma har inte konstaterats i samband med fältarbetets 
genomförande. I projektet ska inte några källare anläggas och djupare schakter än normala va-schakter 
erfordras ej. 
 
Fornlämningar 
I planområdet finns ett gravfält (RAÄ-nr Kungsängen 9:1) beläget på den skogbeklädda kullen i 
planområdets västra del. Länsstyrelsen har i beslut (daterat 2015-07-10, beteckning 43112-10749-
2015) meddelat att en byggnation inte kan göras närmre fornlämningen, ett skyddsområde av 25 meter 
måste avsättas. Ett alternativ är att en väg byggs mellan gravfältet och huskropparna. Vägen kan då 
läggas 15 meter från fornlämningen. I planområdet ingår även delar av RAÄ-nr Kungsängen 22:1 
(kullen i sydväst) en s.k. plats med tradition, på platsen ska det ha funnits en dansbana. Kullen berörs 
dock inte av planförslaget, då den bekräftas som NATUR. Även RAÄ-nr Kungsängen 233 ingår i 
området, denna lämning är dock undersökt och borttagen.  
 

 
Fornlämningar i området, utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök 2017-12-18.  
Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje samt RAÄ-nr Kungsängen. 
 
 
Rekreation och friluftsliv 
Planområdet ligger i anslutning till det rekreativa gröna stråk som Gröna dalen utgör. Flertalet gång- 
och cykelvägar passerar planområdet och ger möjligheter till cykling, löpning och promenader. Cirka 
500 meter söder om planområdet ligger Kungsängens sporthall samt friidrottsanläggningar och 
bollplaner. Cirka 800 meter norr om planområdet ligger Kungsängens IP som är en utomhusarena för 
friidrott. Invid denna finns flera fotbollsplaner. I närområdet finns några mindre grönområden. 1,5 km 
väster om planområdet ligger Lillsjöbadet samt naturreservatet för Lillsjön och Örnässjön. 
 
Föreslagen förändring – landskaps- och stadsbild 
Gröna dalen är ett öppet, samlande centralt grönstråk i Kungsängen och populärt område för 
närboende såväl som boende längre bort i orten. Det är en sammanhängande grönyta som används för 
rekreation och olika aktiviteter samt utgör en lugn oas med rik kulturmiljö. När ytor tas i anspråk 
behöver det säkerställas att projektet ger tillbaka till invånarna och till platsen. Hur den nya 
bebyggelsen möter Gröna dalen blir därför av stor betydelse.  
 
I planförslaget är kedjehusens trädgårdar vända ut mot Gröna dalen, i anslutning till den gång- och 
cykelväg som sneddar igenom planområdet. Att tomterna har sekundärentréer ut mot dalen och att 
visuell kontakt finns ut mot dalen anses avgörande för att aktivera Gröna dalen och öka tryggheten på 
nämnda gång- och cykelväg. Visuell kontakt kan exempelvis åstadkommas genom lägre uppvuxna 
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häckar, som samtidigt ger den inramning som behövs för att markera den privata tomten. Det handlar 
om att människor tillåts mötas och se varandra, och att trädgårdarna är trivsamma för de boende men 
inte har en ”mur” av höga tujahäckar/plank ut mot den allmänna parkmarken. 
 
Bebyggelseförslaget har tagit fasta på de topografiska förutsättningarna samt skogspartiet i väster. 
Högre bebyggelse föreslås i planområdets västra del närmare det skogbeklädda höjdpartiet samt invid 
huvudgatan Hjortronvägen, för att längre ut i dalgången vara lägre i skala. Siktstråk in mot 
skogspartiet föreslås vilket påverkat bebyggelsetypologin samt byggnadernas placering. 
Tillkommande bebyggelse relaterar även till omgivande bebyggelse i skala och höjd, särskilt i mötet 
med parkrummet, Gröna dalen. Strukturen och bebyggelsen möjliggör att allmänheten kan röra sig 
genom området samt att befintliga gång- och cykelvägar stärks. Den föreslagna bebyggelsen i 
planförslaget bidrar till att länka samman områdena på vardera sida om Gröna dalen samt 
småhusbebyggelsen kring Gröna dalen och flerbostadshusbebyggelsen kring Tibble torg. 
 
Parkrummet i Gröna dalen kommer efter exploatering förändras till sin form och karaktär. I och med 
bebyggelsen längs med gång- och cykelvägen kommer parkrummet närmast bebyggelsen få en mer 
definierad rumslighet och mer av en triangulär form. Samtidigt förstärker bebyggelsen Gröna dalens 
långsträckthet och riktning och indikerar på gång- och cykelstråkets rörelse som viker runt 
kyrkogårdens hörn. Gröna dalen kommer även få smalare midjor längst norr- och söderut i 
planområdet p.g.a. den nya bebyggelsen. Dessa passager har varit viktiga att måna om så att de istället 
för att stoppa upp rörelseflödet upplevs skapa en dynamik i dalens rumslighet. 
 
Som går att utläsa i plankartan kommer delar av parkytorna utvecklas och bli lekplats och 
aktivitetsyta. En dagvattendamm anläggs som kan ge förutsättningar för diverse djurarter att etablera 
sig, som kan rena dagvattnet och också har rekreativt värde. Gröna dalen har stor potential och målet 
är att denna park ska bli ännu mer attraktiv i framtiden. 
 

 
Grönstruktur 
 
 
 
Föreslagen grundläggning av byggnader 
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Grundläggningen anpassas till de geotekniska förhållandena. Småhus inom området kommer 
eventuellt att kunna grundläggas med kompensationsgrundläggning i vissa delar, alternativt på 
stödpålar nedförda till fast morän eller berg. För högre hus kommer andra grundläggningsmetoder att 
krävas, så som exempelvis pålning. 
 
Uppfyllning för vägar och markytor 
Lerans sättningsegenskaper har inte utretts i detta skede, men det ska förutsättas att uppfyllnader kan 
leda till sättningar i leran, framförallt i de nordöstra delarna av området. 
 
Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse 
Det finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet. Närmaste bebyggelse ligger norr om 
Hjortronvägen som består av kedjehus längs Körsbärs- och Smultronvägen samt Blåbärsstigen. 
Nordöst och öster om planområdet, uppe på befintligt höjdparti ligger bebyggelse i form av villor om 
två våningar. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. Ett klocktorn i trä med röd kulör är 
ett tydligt bebyggelseinslag i närområdet då det är den enda bebyggelse som syns från Gröna dalen 
samt planområdet. Sydväst om planområdet finns flerbostadshus från 60-talet och huvudsakligen tre 
våningar. Väster om planområdet finns flerbostadshus om fem till sex våningar samt lägre byggnader 
vid Tibble torg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foton på befintlig bebyggelse vid Tibble torg samt Klockstapeln vid 
Kungsängens kyrka. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Till vänster: Foto på  
befintlig bebyggelse norr  
om planområdet. Krikon-, 
Smultron- och 
Blåbärsgatorna ligger 
närmast planområdet. 
Örtugsvägen och 
Klippingvägen en bit  
längre bort.  
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Illustrationsplan ny bebyggelse (Tengbomgruppen AB) 
 
Föreslagen ny bebyggelse  
Planförslaget möjliggör en blandning av byggnadstyper och innehåller 110-120 lägenheter fördelat på 
flerbostadshus och ungefär 65 bostäder i småhus.  
 
Bebyggelsen är grupperad kring en ny lokalgata parallellt med Gröna dalen. Norra delen av lokalgatan 
utgörs av flerbostadshus i 3-4 våningar på ena sidan och kedjehus på den andra (mot Gröna dalen). 
När gatan fortsätter söderut förändras gaturummet - det omsluts av kedjehus. Grönytor delar upp 
bebyggelsen och möjliggör siktlinjer för att 
förstärka områdets öppna, gröna uttryck. 
Byggnaderna är orienterade för att förstärka dessa 
siktlinjer samt rama in gaturum och parkrum. 
I samband med anläggandet av radhusen norr om 
Hjortronvägen får gång- och cykelvägen som går 
där idag en ny dragning. 
 
Flerbostadshusen grupperas i ett kvarter kring en 
gemensam gård som öppnas upp mot kullen i 
väster. På gården finns utrymme för komplement-
byggnader såsom växthus, cykelparkering, miljö-
bod etc. Kedjehusens entréer vänder sig mot 
lokalgatan, medan trädgårdarna gränsar till Gröna 
dalens stora parkrum med sekundärentréer ut i 
parken.  
 

Illustration över gång-och cykelväg samt nya 
kedjehus i gröna dalen. 
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Radhusen norr om Hjortronvägen grupperas för att volymmässigt möta motstående flerbostadshus, 
med tydliga släpp som möjliggör nya siktlinjer. Radhusens entréer vänder sig mot Hjortronvägen. 
Gröna planteringar ger en mjuk övergång mot gatan. 
 
 
 

 
Sektion f-f, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 14 (Tengbomgruppen AB) 
 
 

 
Sektion f-f, fortsättning 
 
 
Gestaltningsprinciper 
 
Gestaltningen beskrivs närmare i ”Gestaltningsprogram för Tibbleängen 2019-12-20” och utgår från 
dessa principer: 
 
Siktlinjer - viktiga siktlinjer bevaras och förstärks genom huskropparnas placering och riktning: 
• Längs Gröna dalen 
• Genom bebyggelsen upp mot kullen vid Tibble torg i väst 
• I nord-sydlig riktning, tvärsöver Hjortronvägen och in på flerbostadshusens innergård 
• Upp mot kullen vid Ekhammars gård i öst 
• Runt kyrkogårdens hörn 
• Mot klocktornet och kyrkan 

Blandad bebyggelse och grannskap 
• Variation i höjd och placering 
• Skalan relaterar väl till omgivningen: de nya småhusen knyter an till befintliga småhus norr om 

Hjortronvägen samt till Gröna dalen, och högre bebyggelse placeras närmare kullen, Tibble torg 
och Hjortronvägen. 

• Det inre gaturummet ramas in och befolkas. 
• Tydliga och attraktiva publika rum 
• Trivsam, lummig innergård 
• Integrering av parkeringen med bebyggelse och grönska 
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Vy över Hjortronvägen med nya radhus och flerbostadshus. 
 
 
Bekräfta gröna dalen 
• Riktningen av Gröna dalen förstärks genom att huskroppar placeras i riktning längs med Gröna 

dalen. 
• Parkrummet stärks och aktiveras genom husens inramning av parkrummet, sekundära entréer mot 

dalen, en lekpark och en dagvattendamm. 
• Bebyggelsen anpassas till topografin genom att flerbostadshusen följer marklutningen upp mot 

kullen, vilket i praktiken innebär en mjuk övergång från 3 våningar till 4 våningar. 

Det kultiverade landskapet 
• Möjlighet till växthus och odling på gårdar 
• Nya aktivitets- och lekytor 
• Kontakten och tillgängligheten till kullen förstärks via en ny parkyta 

Helhetstänk 
• Sammanhängande struktur länkar samman åtskilda bostadsområden 
• Samnyttjande av ytor 
• Lokalt omhändertagande av dagvatten 
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Sektion g-g, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 14 (Tengbomgruppen AB)  
 
 

 
Sektion g-g, fortsättning 
 
 
 
Gatusektioner 
 

   
Hjortronvägen gatusektion      Lokalgata norr gatusektion 
 

 
Lokalgata söder gatusektion (Tengbomgruppen AB)  
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Solstudie 
 

  
 
Vår/höstdagjämning kl. 9:00     Vår/höstdagjämning kl. 12:00  
 

  
 
Vår/höstdagjämning kl. 15:00      
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Midsommar kl. 9:00      Midsommar kl. 12:00 
 

  
 
Midsommar kl. 15:00      
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Gaturum 
Hjortronvägen får ett gaturum av annan karaktär, med hus på båda sidor vilket ger en tryggare vistelse 
och passage. Skalan är måttlig: flerbostadshus i tre våningar med vindsvåning samt stadsradhus i två 
våningar. I förslaget förespråkas omhändertagen förgårdsmark och människor i rörelse i stället för ett 
odefinierat gaturum. Denna detaljplan tar fasta på att gatan är tillägnad busstrafik, sophämtning och 
fordon tillhörande de boende i området – eventuell utveckling som möjliggör genomfartstrafik kan 
kommunen komma att undersöka framöver men inte inom ramen för detta planarbete. 
 
Den nya lokalgatan blir lugn och småskalig, med entréer vända ut mot gaturummet. 
 
Tillgänglighet 
Planområdet är idag välförsett med gång- och cykeltrafikstråk. Angöring för biltrafik avses lösas via 
Hjortronvägen och den nya gatan genom planområdet, se även under rubriken Trafik och 
kommunikationer nedan. Tillkommande bebyggelse och rörelsestråk projekteras så att kravet på 
tillgänglighet beaktas. 
 
Offentlig service och kommersiell service 
Vid Tibble torg finns skola och livsmedelsbutik. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. 
Cirka 500 meter söder om planområdet ligger Ekhammarskolan som inrymmer grundskola årskurs 4 - 
9 med cirka 500 elever, grundsärskola årskurs 1 - 9 samt fritidshem och fritidsgården Trappan. 
 
Trafik och kommunikationer 
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 
Planområdet föreslås få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via 
Hjortronvägen. Inom planområdet föreslås en ny lokalgata för angöring till de nya bostäderna.  
 
Parkering för boende löses på olika sätt beroende på boendeform. För flerbostadshusen gäller 
kanststensparkering längs lokalgata och utmed Hjortronvägen (på allmän platsmark) samt viss 
parkering på kvartersmark. För de boende i stadsradhusen (norr om Hjortronvägen) anordnas 
parkering inom två gemensamma ytor på kvartersmark. Boende i kedjehusen längs lokalgatan har 
parkering på kvartersmark intill sitt eget hus. Besöksparkering i området är fördelat inom det totala 
antalet anordnade parkeringar. Parkeringstal för cykel föreslås för flerbostadshus till 3,0 
cykelplatser/lägenhet, detta innefattar både långtid- och korttidsparkering (besöksparkering). 
Cykelparkering vid småhus avses kunna ske på den egna tomten. Cykelparkering bör ske nära 
bostadsentréer och vara väderskyddad. 
 

  
Parkeringstal beräknade utefter lägenhetsstorlek samt baserat på ZON B (Tekniska Handbokens zonsystem) 
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Ovanstående parkeringstal är rimliga med tanke på planområdets läge mitt i Kungsängen och god 
tillgång till kollektivtrafik. Därtill är planområdet beläget invid flera gång- och cykelvägar som 
sammanflätar större delen av tätorten. Satsningar på separata cykelbanor bör dock övervägas i 
framtida planering av Kungsängen då cykling företrädesvis i dagsläget får ske i blandtrafik från 
planområdet in mot stationen, särskilt med tanke på övriga pågående bostadsprojekt inom tätorten t.ex. 
Örnäs väster om Granhammarsvägen samt Korsängen (Södra Gröna dalen). Generellt kan ovanstående 
parkeringstal motiveras då ett minskat bilberoende ligger i linje med kommunens arbete med 
Agenda2030, och att projektet kan främja en ökning av andelen kollektivtrafik och cykelanvändning.  
 

 
Karta över befintlig trafik i området (Upplands-Bro kommun) 
 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Planområdet genomkorsas idag av flera gång- och cykelvägar som är i kommunal ägo och kopplingar 
för dessa finns i samtliga väderstreck. Ambitionen med bebyggelseförslaget är att bygga vidare på och 
förstärka de befintliga gång- och cykelstråken även genom planområdet. 
 
Kollektivtrafik 
Busstrafiken kommer även efter planens genomförande att kunna trafikera Hjortronvägen. Närmaste 
hållplats finns vid Tibble Torg. 
 
Störningar och risker 
Buller och vibrationer 
Planområdet påverkas av trafikbuller från Hjortronvägen, vars befintliga busstrafik alstrar visst buller. 
Bullersituationen har utretts för bostäderna i den föreslagna bebyggelsen (Bjerking, 2019). 
Utredningen visar att samtliga byggnader uppfyller riktvärdet för ekvivalent ljudnivå (60 dBA) vid 
fasad, med god marginal. Detta oavsett om man utgår från de gamla restriktionerna på max 55 dBA 
eller den 2015 tillkomna Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  
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Vibrationerna från busstrafiken bedöms inte medföra någon risk för den föreslagna bebyggelsen. 
 
Radon, översvämning, farligt gods etc. 
Det finns inga utpekade områden med hög radonrisk inom kommunen. Kommunen har varierande 
berggrund vilket kan motivera att radonsäkert byggande alltid ska ske. Översvämningsrisk undviks 
genom anläggande av ett avskärande dike utmed kullen i väster samt en dagvattendam öster om 
planområdet. Se vidare under rubrik Teknisk försörjning, Dagvatten nedan. 
 
Brand 
Konventionellt system för brandvatten behöver ordnas. När byggnadernas utrymningslösningar 
utformas ska det beaktas att det föreligger begränsningar av möjligheterna att använda 
räddningstjänstens stegar.  
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Befintligt dagvattennät i området har hög belastning. Marken inom planområdet utgörs till stor del av 
lera vilket innebär låga infiltrationsegenskaper. Fördröjande egenskaper blir därför viktigt vid 
exploatering och hårdgörande av markytor. Söder om avrinningsområdet finns Tibbledammen som är 
en reningsdamm för dagvatten. Dagvatten ska tas om hand inom kvarteret så att maximalt ett flöde 
motsvarande ett 20-årsregn före exploatering släpps ut på det befintliga dagvattennätet.  
 
En dagvattenutredning har tagits fram (Bjerking, rev 2019-12-20). 
 
Dagvattenflödet från området före utbyggnad beräknas vid ett 20-årsregn att vara 193 l/s. Efter 
planerad utbyggnad av området beräknas utflödet vid ett 20-årsregn vara 717 l/s. Klimatfaktor på 1,25 
har använts vid flödesberäkningar efter exploatering. 
 
Enligt reningskrav från Upplands-Bro kommun avseende dagvatten, ska de första 20 mm av 
nederbörden renas och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg. För fördröjning 
och rening av dagvatten förslås att takvatten leds via stuprör och utkastare på grönytor och vidare till 
ledning och dagvattendammen. Vägdagvatten fördröjs i dike/skelettjord eller skålad gräsyta, 
magasinerande och renande diken, och leds sedan vidare för ytterligare rening och fördröjning i 
dagvattendammen. Eftersom reningskravet medför större dagvattenvolym som ska renas och fördröjas 
(400 m3) än den beräknade fördröjningsvolymen (338 m3) används reningsvolym som krav vid 
dimensionering av föreslagna anläggningar. Dagvattenutredningen föreslår en fördelning mellan 
diken/skelettjord (80 m3), skålad gräsyta (130 m3) och dagvattendamm (190 m3). Beroende på 
utformning av föreslagna åtgärder kan fördröjningsvolymen fördelas annorlunda jämfört med framfört 
förslag. Detta bestäms vidare under detaljprojektering. 
 
Efter rening i föreslagna dagvattenanläggningar förväntas samtliga föroreningshalter och 
föroreningsmängder att minska. Detta innebär då att exploateringen följer förbättringskravet för 
recipienten att mängden bly och kadmium inte får öka. Dessutom sker ytterligare rening och 
fördröjning i Tibbledammen innan dagvattnet når recipienten. Därmed anses föreslagen 
dagvattenhantering avlasta dagvattensystemet nedströms planområdet och exploateringen bedöms inte 
hindra recipienten att uppnå dess MKN. 
 
Vid ett 100-årsregn kommer dimensionerade dagvattenanläggningar gå fullt inom planområdet. Det är 
därför viktigt att höjdsättningen av området säkerställer att dagvatten ytledes kan rinna ut från området 
i så kallade sekundära avrinningsvägar. För att undvika att flöden från kullen i västra delen av 
planområdet ska svämma över bostadsområdet strax nedanför ska ett avskärande dike anläggas. Med 
kulvertar under gång- och cykelvägen kan diket anslutas till ledningar och därmed transportera bort 
vattenmassorna. 
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Vatten och avlopp 
Bebyggelsen inom planområdet ska anslutas till kommunens VA-nät och verksamhetsområdet för 
vatten och avlopp. Kapaciteten i infrastrukturen för VA i området, bortsett från dagvattenledningen, 
bedöms av kommunens tekniska avdelning som god. 
 
Värme 
Möjlighet finns att bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet. 
 
El, tele, bredband 
Bebyggelsen inom planområdet ansluts till el- och bredbandsnäten. Plats för en ny elnätsstation 
föreslås inom planområdet, markerat med E - teknisk anläggning på plankartan. 
 
Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet, inom kvartersmark. 
Riktvärdet är att avståndet ska vara max cirka 50 meter från varje hushåll. Detta gäller för 
stadsradhusen samt flerbostadshusen. Miljöbodarna ska gestaltas i enlighet med 
gestaltningsprogrammet. För kedjehusen längs lokalgatan planeras hushållsnära återvinning enligt 
fyrfacksmodellen med två kärl (åtta fraktioner) i anslutning till huset/garaget. 
För samtlig avfallshantering (sophämtning m.m.) gäller regler och riktlinjer i enlighet med Avfall 
Sverige.  
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Trafik 
En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram (Ramböll, 2019). I den konstateras 
att framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen Granhammars-
vägen/ Hjortronvägen efter exploateringen klaras ur ett kapacitetsperspektiv. 
 
För att angöra planområdet med bil och andra transporter är det nödvändigt att (västerifrån) öppna 
Hjortronvägen för biltrafik på den delen av vägen som leder fram till den planerade lokalgatan. Idag är 
hela den del av Hjortronvägen som korsar Gröna dalen endast tillåten för busstrafik. Planområdet 
föreslås därmed få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via Hjortronvägen.  
 
Befintlig gång- och cykelväg norr om Hjortronvägen får ett anpassat läge utifrån den nya bebyggelsen. 
 
Sociala konsekvenser 
De nya bostädernas direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad trygghet längs gång- och 
cykelstråken. Att det finns boende med utsikt mot gång- och cykelstråken kan bidra till en viss social 
kontroll då uppmärksamheten kring vad som händer i omgivningen ökar. Det bedöms viktigt, då 
grönområdet kvällstid ofta saknar mänsklig närvaro och kan upplevas som otryggt efter mörkrets 
inbrott. Trygghetsaspekten bedöms vara av stort värde för alla, men kanske särskilt ur 
jämställdhetsperspektiv för kvinnor. Statistik visar nämligen att kvinnor i högre utsträckning tenderar 
att ändra sitt rörelsemönster på grund av känslan av otrygghet. 
 
Barnkonsekvenser 
Ett tillskott på bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur är 
eftersträvansvärt i flera hänseenden. En ny lekpark planeras inom planområdet samt en aktivitetsyta.  
 
Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Ur ett barnperspektiv är det 
positivt att öka tryggheten i Gröna dalen. 
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Miljökonsekvenser 
En förutsättning för planens genomförande är att tillkommande dagvatten hanteras och omhändertas 
lokalt. Det lokala ledningsnätet är hårt belastat redan i nuläget. Att omhänderta dagvattnet i öppna 
lösningar i marknivå uppmuntras och kan, med omsorgsfull utformning, bli en kvalitet för livsmiljön 
och upplevelsevärdet av närliggande avsnitt av Gröna dalen. 
 
För fördröjning och rening av dagvatten förslås att takvatten leds via stuprör och utkastare på grönytor 
och vidare till ledning och dagvattendammen. Vägdagvatten fördröjs i dike/skelettjord eller skålad 
gräsyta och leds sedan vidare för ytterligare rening och fördröjning i dagvattendammen. Som nämnts 
under rubriken Dagvatten förväntas föroreningstransporten minska för samtliga föroreningar (genom 
föreslagna åtgärder). Genom att följa kommunens reningskrav (de första 20 mm av nederbörden renas 
och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg) förväntas föroreningsbelastningen 
efter exploatering förbli lägre än före exploatering.  
Enligt förbättringskravet hos recipienten får inte mängden bly och kadmium öka efter exploateringen. 
Eftersom dessa ämnen förväntas minska efter exploatering, och ytterligare rening förväntas ske i 
Tibbledammen innan utsläpp till Mälaren, görs bedömningen att exploateringen inte hindrar 
recipienten att uppnå ställda miljökvalitetsnormer (Bjerking, rev 2019). 
 
Eventuell förekomst av sulfidlera inom detaljplaneområdet har inte undersökts, men några 
indikationer om att sulfider kan förekomma har inte konstaterats i samband med fältarbetets 
genomförande. I projektet ska inte några källare anläggas och djupare schakter än normala va-schakter 
erfordras ej. 
 
Enligt naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) är bedömningen att naturvärdena i 
inventeringsområdet främst är knutna till trädmiljöerna väster om planområdet (objekt 1 och 2 enligt 
karta sid 10). Den del av planområdet som planerar bebyggas bedöms ha visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4), vilket inte anses vara så pass högt att en tillkommande bebyggelse avråds. De 
rödlistade fågelarter som kan förekomma på fältet bedöms inte heller hotas, då fältet som biotop inte 
bedöms som någon bristbiotop i kommunen. I planområdets sydöstra hörn (objekt 5 enligt karta sid 
10) föreslås yta för dagvattenhantering. Detta kan nyttjas som tillfälle att förbättra såväl de ekologiska 
som de estetiska förutsättningarna i objektet genom skapande av större vattenytor och plantering av 
inhemska växter kopplade till naturtypen.  
 
De nya bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för en 
bilsnål livsstil vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Tillskottet av boende bidrar till att öka underlaget 
och förutsättningarna för service och ett varierat utbud i centrumnära läge. Den föreslagna nya gatan, 
som ska vara tillgänglig för allmän bil-, gång- och cykeltrafik, skapar nya kopplingar och möjligheter 
att röra sig bilfritt i dessa delar av Kungsängen. Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur 
miljösynpunkt, genom att befintlig infrastruktur kan användas av fler.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den föreslagna bebyggelsen är positiv ur ekonomiskt hänseende av samma anledningar som ur 
miljösynpunkt. Att förtäta och möjliggöra för fler att bo i närhet till befintlig service och infrastruktur 
gör att den kan utnyttjas av fler, vilket ökar värdet av redan gjorda kommunala investeringar. 
Uppförande av ny bebyggelse kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur genererar mer 
skatteintäkter. 
  



  Sida 26 av 26 
 
 
 

Detaljplan för TIBBLEÄNGEN,   Planbeskrivning  
(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) 
Detaljplan nr 0801 

Medverkande i projektet 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 
miljöavdelningen har bidragit i planarbetet. Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad i 
samarbete med Villamarken Exploatering i Stockholm AB och Tengbomgruppen AB. 
 
 
Upprättad 2020-01-15 
Planavdelningen 
 
 
 
 
Henric Carlson                         Viktoria Söderman 
Planchef                  Planarkitekt                
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Antagande av detaljplan för del av Härnevi 
1:71, Köpmanvägen 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunfullmäktige anta förslag 

till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), daterad 2020-01-

14  

2. Granskningsutlåtande, tillhörande detaljplan för Köpmanvägen 

(Härnevi 1:71 m.fl.), daterat den 14 januari 2020, godkänns. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2014 (KF §158) att ge dåvarande 

Tillväxtkontoret i uppdrag att pröva möjligheterna till planändring i enlighet 

med att Upplands-Brohus AB ansökte om planändring för fastighet Härnevi 

1:71. Syftet med att skapa en ny detaljplan för området är att utreda 

möjligheten att bebygga den södra delen av Härneviparken (del av Härnevi 

1:71) och fastigheten Härnevi 31:1 med bostäder i maximalt 4 våningar. 

Ärendet var utsänt på samråd mellan den 22 juli 2016 och den 5 september 

2016. Ett reviderat förslag sändes ut för granskning mellan 2 april 2019- 26 

april 2019.  

 

Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan 

från 2010.Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs 

Köpmanvägen i Bro tätort med cirka 45 bostäder i flerbostadshus och utveckla 

stråket mellan Bro centrum och tågstationen.  

Beslutsunderlag 

 ÖP 2010. KF den 15 november 2011, §162 

 Beslut om planuppdrag, KS den 5 november 2014, §158 

 Behovsbedömning, den 4 november 2015 

 Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2019 

 Plankarta, den 14 januari 2020 

 Planbeskrivning, den 14 januari 2020 

 Samrådsredogörelse, den 5 februari 2019 

 Granskningsutlåtande, den 14 januari 2020 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-11-11 KS 15/0521 

 
 

 

Ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs 

Köpmanvägen i Bro tätort med cirka 45 bostäder i flerbostadshus. Målet är att 

ge kommunens bostadsbolag möjlighet att utöka det allmännyttiga 

bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska 

kopplingen mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen 

stärkas genom bebyggelsens placering och utformning. 

Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, omplacering av 

den befintliga gång- och cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken 

idag, samt ett nytt läge för den nätstation som försörjer närområdet och 

planområdet med el. Köpmanvägen och Kamrervägen planeras för att 

möjliggöra för trottoar längs med kvartersmarken, samt cykelbana längs 

Köpmanvägen. Parkering sker inom kvartersmark med en in- och utfart mot 

Köpmanvägen. 

Barnperspektiv 

Planområdet består idag delvis av en grusplan som används av barnen i 

området. Grusplanen är eftersatt i underhåll och skulle behöva rustas upp. 

Eftersom platsen är eftersatt i underhåll kan den upplevas som öde och 

kvällstid en mindre trygg plats att befinna sig på. Med ett tillskott på bostäder 

som kommer överblicka området är förhoppningen att en känsla av mänsklig 

närvaro kan bidra till att platsen kan utnyttjas även under dygnets mörka 

timmar. Kommunen hoppas även kunna rusta upp platsen och utveckla den till 

en plats som inbjuder till lek och rekreation.  (KF § 4, 2010).  

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

Madeleine Nilsson 

Planarkitekt 

Bilagor 

1. Plankarta, 14 januari 2020 

2. Planbeskrivning, 14 januari 2020 

3. Granskningsutlåtande, 14 januari 2020 

Beslut sänds till 

 AB Upplands-Brohus 



  2020-01-14 
  KS 15/0521 
Samhällsbyggnadskontoret  ANTAGANDEHANDLING 
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Detaljplan för  

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)              nr 1502 

Bro 

Upplands-Bro kommun 

 

Normalt planförfarande  

 

 

Planbeskrivning  

 

Översiktskarta med planområdet markerat med mörkblå heldragen linje. 
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Handlingar 

Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2020-01-14 

Denna planbeskrivning, 2020-01-14 

Fastighetsförteckning, 2019-12-04 

Behovsbedömning, 2015-05-20 

 

Övriga handlingar 

Riskanalys 2016-03-08, Norconsult. 

Bullerutredning, 2018-09-14. Senaste revidering 2019-10-16. Tyréns 

Dagvattenutredning, 2018-10-31. Senaste revidering 2019-12-02 Bjerking 

Geoteknisk utredning, 2018-08-03, Geosigma AB 

  

 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med 

cirka 45 bostäder i flerbostadshus. Målet är att ge kommunens bostadsbolag, möjlighet att utöka det 

allmännyttiga bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska kopplingen 

mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen stärkas genom bebyggelsens 

placering och utformning.  

Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar. De nya bostadshusen ska i sin gestaltning 

och volym anknyta till Bro stationssamhälles karaktär.  

En förutsättning för att kunna bygga de nya husen är att en omplacering av den befintliga gång- och 

cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken idag, samt ett nytt läge för den nätstation som 

försörjer närområdet och planområdet med el. I planen anges också hur parkering för de nya 

bostäderna ska anordnas. 

Vidare anges också i planen hur dagvatten ska renas och fördröjas och under planarbetet har frågor om 

risker och störningar avseende buller, transporter av farligt gods och geotekniska förutsättningar 

utretts och förtydligats. 

 

Planprocessen 

Handläggning 

Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Handläggning av detaljplanen sker med normalt planförfarande. 

 

Eftersom planområdet endast utgörs av två fastigheter, centralt belägna i tätorten, samt 

översiktsplanens tydliga ställningstaganden för platsen, bedömdes detaljplanearbetet kunna påbörjas 

utan förebyggande detaljplaneprogram. 

 

 
 

Det aktuella planskedet är antagande där kommunfullmäktige tar ställning till om planen ska antas.  
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Preliminär tidplan 

Samrådsbeslut (KS)   juni 2016 

Samrådstid     juni - juli 2016 

Beslut om granskning (KS)  mars 2019 

Granskningstid    mars-april 2019 

Antagande (KF)    Februari 2020 

 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014 §158, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny 

detaljplan för Härnevi 1:71 Köpmanvägen, genom normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

 

 

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. Något riksintresse 

enligt 4 kapitlet berörs inte. 

 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 

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

ekologiskt känsliga områden.  

 

Utomhusluft  

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

planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I 

dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för 

utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt 

slutna gaturum.  

 

Vatten 

Planområdets recipient är Broviken. Denna ingår i vattenförekomsten Mälaren–Görväln. 

Miljökvalitetsnormerna har fastställts till god ekologisk status 2015 och god kemisk status 2015 

(undantaget kvicksilver). För Mälaren gäller även miljökvalitetsnormer enligt fiskvattendirektivet. 

Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på statusen i Mälaren-Görväln. Dagvattnet från 

planområdet kommer att omhändertas lokalt och fördröjas inom planområdet. enligt 

dagvattenutredningen, Bjerking 2019-02-12, se vidare under avsnitt Dagvatten på s.17. 

 

Ekologiskt känsliga områden 

På cirka 4 kilometers avstånd sydöst från programområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt 

område (ESKO) enligt MB 3 kap., Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna 

samt omgivande strandängar. Programområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen 

har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt 

 

Behovsbedömning 

Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Köpmanvägen 

(Härnevi 1:71 m.fl.) inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller 

hushållningen med mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas. 
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Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är ca 0,6 hektar stort och ligger centralt i gamla Bro stationssamhälle. Området innefattar 

södra delen av Härneviparken, ut mot Köpmanvägen, samt den intilliggande fastigheten Härnevi 31:1 

som också angränsar mot Kamrervägen. Tidigare användes parken för uppställning av skolpaviljonger 

när Härneviskolan byggdes om, dessa är nu borttagna och platsen är återställd. Planområdet innefattar 

sammantaget del av en grusplan, en gräsmatta bevuxen med träd, en mindre byggnad för elförsörjning 

samt en bostadsfastighet med ett enfamiljshus och två komplementbyggnader. 

 

Planområdet avgränsas i norr av grusplanen samt av gräns mot en villatomt. I söder gränsar området 

mot Köpmanvägen och ett antal radhustomter. I sydväst angränsar planområdet mot bebyggelse med 

småskalig restaurangverksamhet. 

 

 

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje.  

 

 

 

 

Köpmanvägen 

Allévägen 
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Markägoförhållande 

Planområdet omfattar en del av fastigheten Härnevi 1:71, som ägs av Upplands-Bro kommun 

och Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Enligt ett markanvisningsavtal ska Upplands-

Brohus förvärva den södra delen av Härnevi 1:71 som ingår i planområdet. 

 

 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Detaljplaneområdet ligger ca 100 meter norr om järnvägen som är riksintresse för kommunikation. 

 

Översiktsplan 

Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) betecknat som befintligt bostadsområde inom 

tätortsavgränsningen i stationsnära läge. Planförslaget ligger i linje med översiktsplanen som 

förespråkar förtätning med något högre bebyggelse i stationsnära läge, samt ökad tillgänglighet mellan 

pendeltågstationen och Bro centrum för gående och cyklister. Kompletteringsbebyggelse ska bidra till 

att Bro förändras i riktigt mot småstadskaraktär. 

 

Detaljplaner och förordnanden 

För planområdet med omgivande fastigheter gäller byggnadsplan för Bro stationssamhälle (6803) från 

1968 samt Stadsplan 15 från 1986 för del av Härnevi (8302). För fastigheten Härnevi 31:1 gäller att 

marken får bebyggas med friliggande bostadshus i en våning. Inom Härnevi 1:71 ska marken 

användas till idrottsändamål och får inte bebyggas. Köpmanvägen och Kamrerägen är allmän plats. 

  

 

Beskuren del ur byggnadsplan för Bro stationssamhälle.  
Planområdet är markerat med röd streckad linje. 

Observera att norr inte är uppåt. 

 
Stadsplan 15. Planområdet är markerat med röd streckad 

linje. 

  

 

 

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser 

Natur och kulturmiljö 

Mark och vegetation 

Planen avgränsas i nordväst av en idrottsplats och i sydöst av Köpmanvägen med småskalig 

bostadsbebyggelse på andra sidan gatan. I nordöstlig och sydvästlig riktning gränsar planen till 

småskalig bebyggelse, i söder, i form av mindre verksamheter, och i norr, bostäder. 
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De delar av planområdet som ligger på mark planerad för idrottsändamål, fungerar idag som park i 

praktiken, med gång- och cykelväg som kantas av mindre träd, varav en del kommer att behöva 

avverkas. På två platser skyddas särskilt värdefulla träd i planen. Även gång- och cykelvägen kommer 

flyttas som följd av planen. Gallring av träd på fastigheten ska samordnas med kommunens 

trafikavdelning. Idrottsplatsen norr om planområdet kommer kvarstå och ger bra förutsättningar för 

lek och utevistelse, medan närheten till allmän grönska och idrottsplats ger goda förutsättningar för 

trygghet och trivsel.  

 

Landskaps- och stadsbild 

Anpassningen till läget i gamla Bro är viktig för att nå ett bra resultat i projektet. Karaktären i området 

är småskalig med en blandning av olika hustyper som står nära varandra. Även de privata 

villatomterna har en ganska stor offentlig exponering av sina trädgårdar. Med en varsam behandling 

av gatumiljön och en väl avvägd anpassning av skalan kan de nya husen bli ett välkommet tillskott till 

bebyggelsen i gamla Bro. Området består av en blandning av flerbostadshus och friliggande småhus.  

Den brokiga karaktären i området förstärks av att husens förhållningssätt till gatan inte är konsekvent. 

Skalan på bebyggelsen i den gamla delen av Bro varierar mellan markbostäder i en våning till 

flerbostadshus i fyra våningar. Den föreslagna fyravåningsbebyggelsen inom planområdet blir högre 

än den närmast kringliggande bebyggelsen. Denna utveckling, där en något högre bebyggelse uppförs, 

pågår på flera ställen i Bro bland annat på Målarvägen cirka 600 meter sydöst om planområden. Även 

på andra sidan järnvägen planeras flerbostadshus i liknande skala. Detta ligger i linje med kommunens 

översiktplan som anger att bebyggelsen i Bro kan uppgå till fyra våningar. 

 

Geologi/Geotekniska förhållanden 

Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts 

inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning. 

Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark. Inom området bedöms totalstabilitet 

som tillfredställande då marken är plan och lerans skjuvhållfasthet generellt är medelhög.  

 

Rekreation och friluftsliv 

I planområdets direkta anslutning finns en kommunal park och idrottsplats. Några andra mindre 

grönområden finns inom tätorten. Ett par kilometer bort på södra sidan om järnvägen ligger bland 

annat Broängarnas naturreservat. På andra sidan järnvägen i nära anslutning till tätortens utkanter finns 

även en större idrottsplats med gräsfotbollsplan och mindre läktare. 

 

Fornlämningar 

Inom fastigheten Härnevi 25:1 finns fornlämningar i form av hällristningar, närmare bestämt så 

kallade älvkvarnar. Den fornlämning som ligger närmast planområdet betecknas med RAÄ-nr Bro 

154:4 enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) numrering, se karta nedan. Fornlämnin0garna är skyddade 

enligt Kulturmiljölagen, 2 kap. 1 § KML. Till fornlämningarna hör ett så stort skyddsområde som 

krävs för att bevara fornlämningen, detta kallas fornlämningsområde och är också skyddat enligt 

kulturmiljölagen. 

 

För att inte riskera att fornlämningarna påverkas, begränsas den huvudsakliga bebyggelsen inom 

planområdet så att den ska placeras mot Köpmanvägen i sydöst. De flerbostadshus som medges 

hamnar då cirka 25 meter från närmsta fornlämning. I planområdets nordvästra del förläggs funktioner 

för bostadsgård, samt att parkering får anläggas och gårdsbyggnader uppföras. Närmast 

fornlämningarna införs prickmark på plankartan så att bebyggelse inte kan placeras närmare än fem 

meter från fastighetsgränsen mot Härnevi 25:1 där fornlämningarna finns. Hur nära fornlämningarna 

det går att uppföra gårdshus avgörs i bygglovskedet. Då görs en bedömning kring hur stort 

skyddsområde som krävs, samt hur stor påverkan mindre gårdsbyggnader har. Se mer kring 

bebyggelsens reglering under rubriken Bebyggelseområden, s. 9. 
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Karta från Riksantikvarieämbetets kartfunktion Fornsök (2018-01-18). De fornlämningar som finns i närheten av 

planområdet är markerade med fornlämningssymbol. Planområdet är markerad med röd streckad linje.  
 

Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 

Den del av fastigheten Härnevi 1:71 som ingår i planområdet är i dagsläget obebyggd. Fastigheten 

Härnevi 31:1 är idag bebyggd med ett enbostadshus, med tillhörande komplementbyggnader. Delar av 

Köpmanvägen och Kamrervägen ingår i planområdet. Dessa gator ligger inom den kommunala 

fastigheten Härnevi 1:71. 

 

 

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje. 

Köpmanvägen 

Kamrervägen 

Allévägen 
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Övergripande disposition 

I översiktsplanen anges att Köpmanvägen, som fungerar som koppling mellan Bro pendeltågstation 

och Bro centrum, ska stärkas som ett aktivt stråk. För att bidra till ett stärkt stråk placeras bebyggelsen 

inom planområdet mot Köpmanvägen, samt att bostadsentréer ska vetta mot gatan. Detta gör att 

gaturummet får en tydligare avgränsning samt att det bidrar till en ökad småstadsmässig karaktär i Bro 

tätort. De nya byggnaderna och dess entréer bidrar till att fler människor rör sig längs gatan. 

 

Planförslaget innebär att en högre och tätare bebyggelse tillåts i ett område med mestadels lägre hus i 

form av småhus och radhus. Anpassningar görs därför till den befintliga bebyggelsen. Byggrätten för 

bostadshusen delas upp på tre fristående byggnader, för att skapa sikt genom området och knyta an till 

den befintliga strukturen. Detta görs genom att bestämma att byggrätten i den östra delen delas upp i 

två. 

 

f2  Byggrätten ska delas upp på två fristående byggnader med ett släpp om minst 6 

meter mellan 

 

 

Gatumarken för Köpmanvägen utökas något mot nordväst för att rymma gång- och cykelbana. Detta 

är ett led i att öka tillgängligheten för gående och cyklister mellan stationen och centrum. I planens 

nordöstra del kommer en bit av den kommunala marken regleras in i planområdets fastighet för att 

skapa en bättre gräns samt möjliggöra för en tillgänglighetsanpassad parkering längs med gatan som 

uppfyller kraven för angöring till bostad enligt BBR. 

 

 

  

Illustrationsplan med föreslagen bebyggelse. 
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Ny bebyggelse, bostäder 

Planen medger att bostadsbebyggelse i fyra våningar får uppföras inom planområdet, detta regleras 

med en nockhöjd på 15 meter över nollplanet. Inom denna höjd ryms fyra våningar och 

takkonstruktion. Enstaka delar som till exempel skorstenar och ventilationshuvar får sticka upp ovan 

nockhöjden. Byggrätten delas upp i två egenskapsområden. Inom det ena ryms en byggnad med cirka 

fyra lägenheter per plan. Det andra egenskapsområdet ska delas upp i två fristående byggnader. 

Exploateringen regleras med en maximal byggnadsarea (BYA), det vill säga byggnadens fotavtryck på 

marken. Balkonger som hamnar mindre än tre meter ovan mark räknas in i byggnadsarean enligt 

Svensk standard. För att endast tillåta tillräcklig byggnadsarea för själva byggnaderna tillåts extra 

byggnadsarea särskilt för balkonger. 

 

B  Bostäder 

 

 

 Taken ska vara brutna då detta passar in i den karaktär som den omgivande bebyggelsen 

har. 

 

 Högsta nockhöjd i meter ovan mark  

 

e1000  Största byggnadsarea i kvm. Utöver detta får balkonger om högst 35 kvm per byggnad 

uppföras 

 

Eftersom bebyggelsen koncentreras mot Köpmanvägen skapas en sammanhållen yta i planområdets 

nordvästra del där bostadsgård ska anordnas. Inom denna del får gårdsbyggnader uppföras, storleken 

regleras till en maximal byggnadsarea på 120 kvadratmeter. Detta rymmer ett cykelhus, vilket visas i 

illustrationsplanen på s. 10, och till exempel ett förråd. Att bebyggelsen placeras mot Köpmanvägen 

gör också att de fornlämningar som finns norr om planområdet fredas, se mer under Fornlämningar på 

s. 9. Gårdshus får inte placeras närmare än fem meter från fastigheten Härnevi 25:1 där det finns 

fornlämningar. Detta regleras genom att prickmark införs på plankartan. Mot gränsen mot sportplanen 

nordväst om planområdet, samt mot Kamrervägen och mot gång- och cykelbanan i sydväst får 

bebyggelsen inte placeras närmare än två meter. 

 

n2  Bostadsgård ska finnas 

 

e2000  Största byggnadsarea i kvm 

 

 Marken får inte förses med byggnad 

 

Handel får finnas i bottenvåningen för att möjliggöra en aktiv bottenvåning med verksamheter om 

behov och intresse finns. 

 

H1  Handel får finnas i bottenvåning 

 

För att stärka Köpmanvägen som stråk och bidra till att befolka det, ska entréer vetta mot gatan. De 

ska också vara genomgående mellan gata och gård så att de boende kan komma direkt ut på gården 

utan att behöva gå runt husen. Även uteplatser som förläggs på förgårdsmarken mot gatan kan bidra 

till att befolka gaturummet. Låga häckar kan ge insynsskydd. Balkonger kan kraga ut över 

förgårdsmarken, och vetta mot både gata och gård. 

 

f1  Bostadsentréer ska vetta mot GATA, Köpmanvägen, samt vara genomgående 

mellan gata och gård 
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För att bättre kunna utnyttja tomten för bebyggelse föreslås att en befintlig nätstation flyttas något mot 

sydväst. Se mer under Teknisk försörjning, s. 19. Då bostäder placeras i närheten av denna nätstation 

är det viktigt att ett säkerhetsavstånd på fem meter hålls mellan stationen och byggnaderna, vilket är 

möjligt inom den föreslagna byggrätten. Säkerhetsavståndet minimerar risken för eventuell påverkan 

från nätstationens magnetfält. 

Gestaltning 

Upplands-Brohus planerar i första hand att uppföra typhus som tagits fram av NCC efter koncept 

från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Planen medger dock att olika typer av bebyggelse 

uppförs, för att vara flexibel över tid.  

 

 

Exempelbild  

 

Material/byggteknik 
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Eftersom inga risker kunnat påvisas i den riskutredning som tagits fram i planarbetet ställs inga 

specifika krav på speciellt brandsäkrad utformning av byggnaderna. För att bebygga delar av 

planområdet kommer det krävas pålning för en stabil grundläggning. Någon specifik utformning krävs 

inte med hänsyn till buller då kraven för bullervärden kommer hållas enligt bullerutredningen som 

tagits fram. 

 

Tillgänglighet 

Planområdets läge gör att tillgängligheten är mycket god, i form av kollektivtrafikförsörjning och 

närhet till samhällsservice. Områdets små höjdskillnader gör det också väl tillgängligt för personer 

med funktionsnedsättningar. 

 

Offentlig service och kommersiell service 

I västra delen av Bro finns förskolorna Norrgrinden och Råby, i östra delen förskolorna Blomman, 

Finnstaberg och Rosenängen. Finnstaskolan, Härneviskolan och Råbyskolan är s.k. F-5-skolor. 

Broskolan har undervisning för årskurs 6-9.  

 

Den kommersiella service som finns idag i Bro är i stor utsträckning koncentrerad till Bro centrum, 

cirka 500 meter från planområdet. Där ligger bland annat mataffär, apotek, bankomat, blomsteraffär, 

optiker, frisör, skrädderi, kemtvätt och pub. I Bro centrum finns även Brohuset med bibliotek, simhall, 

sporthall, dagcentral för äldre samt Ungdomens hus. Längs Köpmanvägen finns mataffär, restaurang, 

tobaksaffär, fotvård samt trafikskola. Genom att bygga nya bostäder ökar förutsättningarna för att 

utveckla den kommersiella servicen i närområdet då befolkningsunderlaget ökar. I bottenvåningen på 

den nya bebyggelsen är det möjligt att ha butiks- eller verksamhetslokaler. 

 

Trafik och kommunikationer 

Med sitt läge intill ett av tätortens viktigare kommunikationsstråk, Köpmanvägen, är tillgängligheten 

till planområdet god. Platsen är välförsedd med kollektivtrafik, såväl buss som pendeltåg. Det gång- 

och cykelstråk som idag korsar planområdet, förflyttas något. Funktionen bevaras dock i planen och 

kopplar området väl med resten av tätorten, samt med allmänna grönytor. Trafiksäkerheten för 

gångtrafikanter ökar även med den föreslagna utbyggnaden av trottoarer på köpmanvägens nordvästra 

sida. Nya övergångsställen föreslås vid gång- och cykelvägens nya anslutning mot Köpmanvägen, 

samt vid Kamrervägen, se illustrationsplan på s. 10. 

 

Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Köpmanvägen och Kamrervägen. På Köpmanvägen går 

busstrafik. För att inte påverkar kollektivtrafikens framkomlighet i för stor utsträckning begränsas 

möjligheten att anordna utfart mot Köpmanvägen till ett ställe.  

 

 Utfartsförbud 

 

Planområdet ligger nära både pendeltågstationen och flera busshållplatser och det är rimligt att anta att 

en del av de boende kommer att utnyttja kollektivtrafik samt gång och cykel för sina vardagsresor. 

Bostäderna inom området beräknas därför generera ett parkeringstal för bil på 0,5 platser per bostad. 

Det är ett något lägre tal än vad som används i områden som ligger längre från kollektivtrafik. Detta 

innebär att cirka 22 platser krävs för de cirka 44 bostäder som ryms inom byggrätten. På 

illustrationsplanen på s. 10 visas 24 bilparkeringsplatser. Bilparkeringsplatserna är illustrerade närmast 

sportplanen nordväst om planområdet. På så sätt delas området upp så att två större sammanhängande 

grönytor skapas för utevistelse och lek. Två parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas inom den 

större sammanhängande parkeringen. Dessa får då ett kortare avstånd än 25 meter till gårdsentréerna 

på de två sydvästligaste husen, vilket är kravet enligt BBR. För att ordna en tillgänglig parkering inom 

25 meter från det nordostligaste huset kan en parkeringsficka anläggas längs Kamrervägen. Den 

ordnas inom kvartersmark, som utökas mot Kamrervägen jämfört med befintligt läge. 
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Längs Köpmanvägen finns plats för angöring för sopbil och personbilar då gatusektionen föreslås 

utökas något jämfört med idag. 

 

GATA Gata 

 

Antal cykelparkeringar beräknas utifrån ett behov av två cykelplatser per bostad, då mycket service 

och målpunkter finns inom cykelavstånd från planområdet, samt att kommunen har en övergripande 

inriktning att öka cyklandet i Upplands-Bro. Det innebär att cirka 88 cykelparkeringsplatser behövs 

inom planområdet. Illustrationsplanen på s. 10 visar ett exempel med ett cykelhus som rymmer drygt 

30 platser, samt ett cykelrum med plats för cirka 10 cyklar i en av byggnaderna. Här kan cyklar låsas 

fast och skyddas från väder och vind. Utöver detta visas cirka 50 platser i nära anslutning till 

bostadsentréerna för att vara lättillgängliga för de cyklar som används ofta och för besökare som 

kommer med cykel. 

 

n1  Parkering får finnas 

 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Inom planområdet finns en gång- och cykelväg som löper diagonalt över planområdets sydvästra del. 

Denna föreslås flyttas för att bättre kunna utnyttja tomten för ny bebyggelse. Gång- och cykelbanans 

funktion som koppling mellan Köpmanvägen och Allévägen finns kvar med den nya stäckningen. 

 

På Köpmanvägens sydöstra sida finns idag en gångbana. Längs gatans nordvästra sida föreslås att en 

ny gång- och cykelbana anläggs. Detta ligger i linje med kommunens övergripande riktlinjer som 

anger att Köpmanvägen ska utvecklas så att tillgängligheten och trafiksäkerheten mellan 

pendeltågstationen och Bro centrum ökar för gående och cyklister, vilket kommunens trafikenhet nu 

planerar för. Gång- och cykelbanan på den sträcka som ligger inom planområdet blir på så sätt en del 

av ett större sammanhang. Gång- och cykelbanan ryms inom en utökad gatumark på plankartan. 

Gatubelysningen ses över och anpassas till den nya gatusektionen. Detta innebär troligtvis att den 

belysningsstolpe som står på nuvarande gatumark i korsningen Kamrervägen/Köpmanvägen kommer 

att flyttas, då marken här kommer att över gå till kvartersmark. 

 

GCMVÄG Gång-, cykel och mopedväg 

 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger på mindre än 100 meters avstånd från pendeltågsstationen i Bro, samt i närheten av 

flera busshållplatser, och får därmed ses som mycket väl försett med kollektivtrafik.  

 

Störningar och risker 

Inga betydande risker eller störningar har kunnat påvisas i den analys som tagits fram av Norconsult 

på uppdrag av kommunen. 

 

Buller och vibrationer 

 

För bebyggelsen inom planområdet ska riktvärden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 klaras, 

eftersom planarbetet påbörjats innan 2015. För senare påbörjade planer gäller Förordning (SFS 

2015:216), som tillåter högre ljudnivåer. En bullerutredning har tagits fram av Tyréns, 2018-09-14 

rev. 2019-10-16. Den visar att propositionens riktvärde på 55 dBA för ekvivalent ljudnivå utomhus vid 

fasad överskrids något på den mest bullerutsatta sidan som vetter mot Köpmanvägen. Värdena ligger 

där som mest på mellan 56 och 58 dBA. Både Boverket och länsstyrelsen i Stockholms län 

tillsammans med Stockholms stad (i skriften Trafikbuller och planering), har utarbetat praxis med 

avstegsfall från dessa riktvärden. Det innebär att bullersituationen kan lösas genom att minst hälften av 

varje lägenhets bostadsrum orienteras mot tyst eller ljuddämpad sida. Avstegen får enligt Boverket 
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tillämpas i kollektivtrafiknära lägen eftersom bostäder i sådana lägen bidrar till minskat bilberoende 

och därmed mindre bullerökning. 

  

Planområdet ligger stationsnära och längs ett kollektivtrafikstråk. Bostäder behöver komma till i Bro 

tätort, och i översiktsplanen är området utpekat som lämpligt för kompletterande bebyggelse. 

Sammantaget är det därför rimligt att använda sig av avstegsfall här. Enligt bullerutredningen klarar 

alla lägenheter utom två i förslaget en ljuddämpad sida med ljudnivåer under 50 dBA. De två 

lägenheterna får värden på som mest 53 dBA. Dessutom överskrids ljudnivåerna på den mest 

bullerutsatta sidan med mellan 1 och 3 dBA, vilket är relativt marginellt med tanke på att nuvarande 

lagstiftning accepterar nivåer upp till 60 dBA utan vidare åtgärder. Enligt praxis i Trafikbuller och 

planering kan även nivåer upp till 55 dBA på den ljuddämpade sidan accepteras i vissa fall, och här 

handlar det endast om två fall i kombination med ett marginellt överskridande på den bullriga sidan. 

  

För att ändå undvika att bostäder med en oacceptabelt hög bullernivå kommer till inom planområdet 

reglerar en planbestämmelse att enkelsidiga lägenheter inte får orienteras mot den mest bullerutsatta 

sidan, Köpmanvägen. 

  

f3                                Enkelsidiga lägenheter får inte orienteras mot Köpmanvägen 

  

Bebyggelsen styrs genom bestämmelser så att den ska placeras mot Köpmanvägen. Detta gör att 

gårdssidan blir relativt tyst. Det går då att anordna gemensamma uteplatser som klarar en maximal 

ljudnivå under 70 dBA samt ekvivalent nivå under 50 dBA, vilket är en del av den praxis som 

utarbetats av Boverket respektive skriften Trafikbuller och planering. 

 

f4   Balkonger och/eller terrasser får inte uppföras på fasad mot Köpmanvägen 
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Brand 

Utrymning och släckningsarbete i händelse av brand kommer att ske med hjälp av brandförsvaret. De 

har bärbara stegar för utrymning. Det innebär att brandbilar behöver kunna stå inom 50 meter från 

byggnaderna för att brandförsvaret ska kunna gå med stegarna och utrymma från balkonger. För detta 

finns det plats på till exempel gatumark och på parkeringen på kvartersmark. Ett alternativ till att 

brandförsvaret utrymmer med stegar är att husen byggs med brandsäkra trapphus, så kallade tr2-

trapphus. Båda alternativen är möjliga inom ramen för detaljplanen. 

 

Solinstrålning 

Idag är solinstrålningen god i hela planområdet, då det inte finns någon bebyggelse i närheten som 

skuggar. Solstudier har gjorts för att se hur befintlig bebyggelse påverkas av den planerade nya 

bebyggelsen, samt hur solförhållandena på gatorna och den nya bostadsgården blir, se s. 16. Generellt 

får både bostadsgården och de befintliga byggnaderna sydost om planområdet mer solinstrålning tack 

vare att den föreslagna bebyggelsen ska delas upp i tre huskroppar jämfört med en sammanhängande 

byggnad. Uppdelningen låter solen stråla in genom släppen och gör att skuggan rör sig snabbare förbi 

en given plats. 

 

Vid höst- och vårdagjämning får den nya bostadsgården inom planområdet god solinstrålning mitt på 

dagen och på kvällen. Även under förmiddagen får gården relativt mycket sol. På vintern står solen 

lågt och ger långa skuggor, men solen strålar ändå in mellan husen till delar av gården. Mitt på 

sommaren får gården mycket sol. 

 

Den bebyggelse som påverkas av den nya bebyggelsen är radhusen som ligger sydost om planområdet. 

Vid vår- och höstdagjämning börjar den nya bebyggelsen skugga radhusen först på kvällen. På vintern 

hinner solen gå ned innan radhusen skuggas. På sommaren skuggas radhusen senare på kvällen. 

 

Köpmanvägen är generellt mycket solbelyst, men får en vandrande skugga på kvällen under 

sommarhalvåret.  

(se illustration nästa sida) 
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Vår/höstdagjämning Midvinter Midsommar 

 

23 september kl 09.00 (sommartid) 

 

 

 

21 juni kl 09.00 (sommartid) 

 
23 september kl 13.00 (sommartid) 

 
21 december kl 12.00 (vintertid) 

 
21 juni kl 13.00 (sommartid) 

 

23 september kl 17.00 (sommartid) 

 

 

21 juni kl 17.00 (sommartid) 

  

 
21 juni kl 21.00 (sommartid) 

 

Radon, översvämning, farligt gods etc. 

Enligt den geotekniska undersökning som utförts inom planområdet, finns det lokalt förhöjda värden 

av markradon varför framtida bostadsbyggnader på platsen ska uppföras byggnadstekniskt 

radonsäkert. 

 

Planområdet ligger cirka 72 meter från Mälarbanan som är transportled för farligt gods. Enligt 

länsstyrelsens riskpolicy ska en riskutredning tas fram när bebyggelse planeras inom 150 meter från 

farligt godsled, samt att ett skyddsavstånd på minst 50 meter bör finnas mellan farligt godsled och 

bostadsbebyggelse oavsett den aktuella risknivån. En riskutredning togs fram 2016-03-08. 

Riskutredningen visar att individrisken är acceptabel inom planområdet och att samhällsrisken ligger 

klart under nivån för acceptabla risker, varför inga riskåtgärder förordas. 
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Teknisk försörjning 

Dagvatten 

Hållbar dagvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas, t ex genom, trög 

avledning, ytlig avrinning, avledning av dagvatten från hårdgjorda ytor och tak till grönytor eller till 

andra ytor med genomsläpplig beläggning. 

 

För att uppfylla fördröjningskravet föreslås raingardens/biofilter för takvatten och två underjordiska 

makadammagasin för dagvatten från gårdsyta. Skelettjord föreslås också längs planerad parkering för 

fördröjning av dagvatten från parkeringen samt från infartsgatan till parkeringen. Dagvatten från gång- 

och cykelbanor, både från den som leder till Härneviskolans skolgård och från den som löper längs 

Köpmanvägen, föreslås ledas till biofilter med trädplantering.  

För att kunna hantera kraftig nederbörd föreslås två lokala lågpunkter, i form av svagt skålade gräsytor 

ovanpå makadammagasinen, som tillfälligt tillåts att översvämmas 

 

b1   Minst 50% av marken ska vara genomsläpplig 

b2   Takvatten ska infiltreras inom egenskapsområdet 

n4  Minst 480 kvm av marken ska vara tillgänglig för hantering av dagvatten 

infiltr 1 Utöver markens funktion som gata och gång-, cykel- och mopedväg ska yta göras 

tillgänglig för infiltration avdagvatten. 

 

För att inte låsa utformningen av dagvattenåtgärder i detta skede har ingen särskild plats angetts utan 

bara ytor säkerställts. 

 

Med de föreslagna dagvattenåtgärderna kommer inte dagvattenflödet från området efter exploatering 

öka vid ett 20-årsregn jämfört med dagens situation och med dessa åtgärder kommer planen förbättra 

utsläppen i dagvatten från planområdet efter exploatering. Planen förväntas inte innebära så stora 

ökade flöden att fördröjningsdammar eller andra större vattenföretag är nödvändiga. 

 

 

Exempel på genomsläppliga ytor som agerar fördröjning av dagvatten inom kvartersmark. 
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Vatten och avlopp 

Platsen är sedan tidigare försedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, ingen förändring av 

detta avses i planförslaget. 

 

Värme 

Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät. 

 

El, tele, bredband 

Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med tele och bredband i samma utsträckning som 

resten av tätorten. 

 

Inom planområdet finns en befintlig nätstation. För att kunna utnyttja tomten på ett mer effektivt sätt 

för bebyggelse flyttas nätstationen längre åt sydväst. Stationen samma avstånd till elledningarna i 

Köpmanvägen som tidigare för att inte försämra kapaciteten att föra el till nuvarande anslutningar. Det 

nya läget för nätstationen säkras med ett E-område om tio gånger tio meter. För att kunna försörja de 

nya byggnaderna inom planområdet behöver nätstationen bytas ut till en ny och aningen större station 

som är cirka 4,6 x 2,9 m stor. Detta ryms inom E-området. Ledningarna som ansluter nätstationen till 

ledningarna i Köpmanvägen säkras med ett u-område. Ledningarna kan med fördel förläggas i den 

anslutningsväg som föreslås anläggas mellan Köpmanvägen och parkeringen inne i kvarteret. Tillgång 

till E-området ska säkras med servitut enligt exploateringsavtalet. 

 

E Tekniska anläggningar 

 

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

 

Avfall 

Utrymme för avfallshantering och källsortering för bebyggelsen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 

dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer inom 

planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Avfallsrum kan anordnas i bottenvåningen på 

den mittersta byggnaden. På så vis klaras kravet på maximalt 50 meter mellan bostadsentréer och 

avfallsrum. Angöring för avfallsbil kan ordnas inom en angöringsficka, lastzon, inom Köpmanvägens 

gatumark. Då klaras en dragväg mellan avfallsfordon och avfallsutrymme om maximalt 10 meter, 

vilket är arbetsmiljöverkets krav. Avfallsbilen behöver inte backa om en angöringsficka anordnas. Ett 

alternativ till avfallsrum i bottenvåningen är att gräva ned avfallsbehållare på förgårdsmarken, mellan 

E-området för nätstationen och gång- och cykelbanan, se illustrationsplanen på s. 10. När behållarna 

ska tömmas stängs gång- och cykelbanan av så att behållarna kan lyftas lågt över gång- och 

cykelbanan till avfallsbilden i angöringsfickan. Även med detta alternativ klaras maximalt 50 meter 

mellan bostadsentréer och avfallsbehållare. Detaljplanen möjliggör båda alternativen. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

En exploatering i det aktuella planområdet kommer att innebära konsekvenser för stadsbilden i gamla 

Bro. I och med att exploateringsgraden på platsen ökar kommer dels fler människor att röra sig på 

platsen, och dels kommer platsen upplevas som mer stadslik. Utbudet av allmännyttiga 

hyreslägenheter är i dagsläget litet på orten och det finns ett stort behov även i Stockholmsområdet i 

stort. I övrigt kommer planens genomförande att få relativt små konsekvenser. Den största påverkan 

får planen i den omedelbara närheten av planområdet. Ett fyravåningshus blir ett inslag av högre 

bebyggelse än vad som är fallet i dag, och delar av tidigare gröna ytor kommer tas i anspråk för 

bebyggelse. 

 

Den föreslagna bebyggelsen, kommer med stor säkerhet innebära en inflyttning av familjer med barn, 

vilket kommer innebära ett högre tryck på ortens skolor och förskolor. Planområdets läge i direkt 

anslutning till idrottsplats och öppen grön yta gör dock lokaliseringen idealisk för just barn. 



  Sida 20 av 22 
 
 
 

 
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502  Planbeskrivning  

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Upplands-Bro kommun är huvudman för allmän platsmark. Kommunen ansvarar för drift och 

underhåll av allmän platsmark såsom park, natur, allmänna gator samt gång- och cykelvägar. 

 

Planområdet kommer att ingå i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten. Upplands-Bro kommun är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna 

samt ansvarar för drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. 

 

Inom kvartersmark ansvarar AB Upplands-Brohus för genomförande, drift och underhåll av samtliga 

anläggningar (lokal dagvattenhantering, infart, serviser m.m.) och byggnader. Kommunen skall 

godkänna dessa åtgärder innan de genomförs. 

 

Avtal 

Ett markanvisningsavtal för del av Härnevi 1:71 har tecknats mellan kommunen och AB Upplands-

Brohus som reglerar principerna för ansvarsförhållanden och kostnader för detaljplaneläggning samt 

köpeskilling. 

 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören senast innan detaljplanen vinner 

laga kraft. Ett exploateringsavtal reglerar frågor som ansvars- och kostnadsfördelning, finansiering, 

marköverlåtelser, tidpunkt för färdigställande och andra frågor som berör genomförandet av 

detaljplanen. 

 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 

Fastigheten Härnevi 1:71 ägs av Upplands-Bro kommun och Härnevi 31:1 ägs av AB Upplands-

Brohus. 

 
Fastighetsbildning  

Fastighetsregleringen måste göras efter att detaljplanen har vunnit laga kraft, för att försäkra 

markåtkomst. Mark som är utlagd som kvartersmark regleras från kommunägda Härnevi 1:71 till 

Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Mark som är utlagd som allmän platsmark regleras 

även från Härnevi 31:1, till Härnevi 1:71. Av exploateringsavtalet framgår att denna ska regleras över 

utan ersättning. En del av Härnevi 1:71 som ligger i detaljplanens nordöstra del längs med 

Kamrervägen kommer även den regleras över till Härnevi 31:1 för att skapa bättre förutsättningar och 

fastighetsgräns.  

 
Tekniska frågor 

Tekniska utredningar/undersökningar 

Riskanalys för farligt gods 

En riskanalys för farligt gods har gjorts. Beräkningarna visar att individrisken är acceptabel inom 

planområdet och att samhällsrisken ligger klart under nivån för acceptabla risker. Inga skyddsåtgärder 

krävs för området. 
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Geologisk undersökning 

Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts 

inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning. 

Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark 

 

Teknisk försörjning  

E-området för nätstationen kommer att tillhöra fastigheten Härnevi 31:1 som kommer att ägas av 

Upplands-Brohus. E.ON som äger och sköter drift av nätstationen får tillgång till stationen och 

ledningarna med hjälp av servitut/rättighet. Mark reserveras för ledningarna med hjälp av ett u-

området. 

 

Ledningar  

Ledningsägare inom planområdet enligt Ledningskollen 2018-02-13: 

 E.ON, elledningar som ansluter till den befintliga nätstationen på Härnevi 71:1, samt till det 

befintliga bostadshuset på Härnevi 31:1 ligger i Köpmanvägen respektive Kamrervägen. 

Anslutningen till nätstationen kommer att behöva flyttas till det föreslagna nya läget. 

 Skanova har ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot 

Kamrervägen kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom 

nuvarande gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge 

säkras. 

 Telenor har ledningar i Kamrervägen. Dessa påverkas inte av planförslaget. 

 Stadsnätsbolaget har ledningar i Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen 

kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande 

gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras. 

 Kommunen har VA-ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Ledningarna ligger delvis 

inom Härnevi 31:1 och inom den mark inom Härnevi 1:71 som idag är planlagd för 

idrottsändamål. Ledningarna ligger dock inom det område som enligt planförslaget ska 

användas som gatumark, förutom en liten del i det sydvästra hörnet. Där ligger en del av en 

dagvattenledning i det som nu föreslås som kvartersmark. Denna del kan komma att behöva 

flyttas i samband med planens genomförande.Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen 

kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande 

gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras. 

 

Ekonomiska frågor 

Plankostnader 

AB Upplands-Brohus bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen erforderliga utredningar 

samt de åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande. 

 

Bygglov, bygganmälan 

Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 

 

Lantmäteriförrättning 

Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. De 

fastighetsbildningsåtgärder som uppkommer på grund av detta avtal skall ombesörjas av kommunen 

och bekostas av Upplands-Brohus. Kommunen ansöker om fastighetsbildning snarast efter att detta 

avtal godkänts genom beslut som vunnit laga kraft. 

 

Lagfart 

Samtliga med förvärvet förenade lagfartsåtgarder handläggs och bekostas av AB Upplands-Brohus. 
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Avgift för vatten och avlopp 

Planområdet ingår i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Avgift ska erläggas enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa. 

 

 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens 

utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

 

 

Medverkande i projektet 

Planhandlingarna är framtagna av Tema arkitekter (Jenny Andreasson, planarkitekt) och Upplands-

Bro kommun genom Madeleine Nilsson. Till grund för detaljplaneförslaget ligger studier utförda av 

Norconsult, Bjerking, Tyréns, Geosigma samt AB Upplands-Brohus. Ett flertal medarbetare med 

specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och miljöavdelningen har också 

bidragit till arbetet. 

 

 

Upprättad 2020-01-14 

Planavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen 

 

 

 

Henric Carlsson             Madeleine Nilsson           Andreas Silander 

Planchef     Planarkitekt               Projektledare exploatering 



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Lagstöd

Planområdesgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Användningsgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns och Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lagstöd

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Gata PBL (2010_900) 4kap 5§

GATA

Gång-, cykel, och mopedväg PBL (2010_900) 4kap 5§

GCMVÄG

Kvartersmark

Bostäder PBL (2010_900) 4kap 5§

B

Tekniska anläggningar PBL (2010_900) 4kap 5§

E

Handel får finnas i bottenvåning PBL (2010_900) 4kap 5§

H
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Egenskapsbestämmelser för allmän plats Lagstöd

Mark och vegetation

Utöver markens funktion som gata och gång-, cykel, och mopedväg ska
yta göras tillgänglig för infiltration av dagvatten

PBL (2010_900) 4kap 5§infiltr
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd

Bebyggandets omfattning

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea i kvm. Utöver detta får balkonger om högst 35

kvm per byggnad uppföras

PBL (2010_900) 4kap 11§e

 

1

Största byggnadsarea i kvm PBL (2010_900) 4kap 11§e

 

2

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd i meter ovan mark PBL (2010_900) 4kap 11§
0.0

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är 4000 kvm PBL (2010_900) 4kap 18§d

 

1

Placering

Marken får inte förses med byggnad PBL (2010_900) 4kap 16§

Utformning

Balkonger och/eller terrasser får inte uppföras på fasad mot GATA,

Köpmanvägen

PBL (2010_900) 4kap 16§f

 

4

Bostadsentréer ska vetta mot GATA, Köpmanvägen, samt vara

genomgående mellan gata och gård

PBL (2010_900) 4kap 16§f

 

1

Byggrätten ska delas upp på två fristående byggnader med ett släpp

om minst 6 meter mellan

PBL (2010_900) 4kap 16§f

 

2

Enkelsidiga lägenheter får inte orienteras mot Köpmanvägen PBL (2010_900) 4kap 16§f

 

3

Utformning takvinkel

Takvinkeln ska vara mellan de angivna gradtalen PBL (2010_900) 4kap 16§

0.0

Utförande

Minst 50% av marken ska vara genomsläpplig PBL (2010_900) 4kap 16§b

 

1

Takvatten ska infiltreras inom egenskapsområdet PBL (2010_900) 4kap 16§b

 

2

Markens anordnande och vegetation

Minst 480 kvm av marken ska vara tillgänglig för hantering av

dagvatten

PBL (2010_900) 4kap 10§n

 

4

Träd får ej fällas. Detta gäller dock ej om trädet är sjukt eller riskerar

att falla

PBL (2010_900) 4kap 10§n

 

3

Bostadsgård ska finnas PBL (2010_900) 4kap 10§n

 

1

Parkering får finnas PBL (2010_900) 4kap 10§n

 

2

Stängsel och utfart

Utfartsförbud PBL (2010_900) 4kap 9§

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark

Ändrad lovplikt

Marklov krävs för trädfällning PBL (2010_900) 4kap 15§a

 

1

Marklov krävs för markåtgärder som försämrar markens

genomsläpplighet

PBL (2010_900) 4kap 15§a

 

2

Markreservat

Underjordiska ledningar

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar PBL (2010_900) 4kap 6§u

Administrativa bestämmelser Hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen får laga kraft PBL (2010_900) 4kap 21§
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infrastrukturpropositionen 1996/97:53

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD AV KOMMUNENS KART- OCH MÄTAVDELNING

KOORDINATSYSTEM I PLAN SWEREF 99 18 00

KOORDINATSYSTEM I HÖJD RH 2000

Ajourförd endast inom planområdet

2019-03-20

LINA DELDE

ENHETSCHEF MÄT- OCH GISENHETEN

ANTAGANDE

DETALJPLAN

NORMALT PLANFÖRFARANDE

Upprättad enligt PBL (2010:900)

Planhandlingar

Denna plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Upprättad 2016-04-19

Samrådsremiss 2016-07-22 - 2016-09-05

Revidering 2019-02-12

Granskning 2019-04-02 - 2019-04-26

Revidering 2020-01-14

Antagen

Laga kraft

Genomförandetiden upphör

NR 1502

Henric Carlson

Planchef

Upplands-Bro kommun

Madeleine Nilsson

Planarkitekt

Upplands-Bro kommun

100 m40

Skala  1:1000

100 20 30 50

Detaljplan för

Köpmanvägen (HÄRNEVI 1:71 m.fl.)

BRO

PLANKARTA

Illustrationsplan, ej juridiskt bindande.Skala 1:1000 (A3)

(A3)



 

1 (24) 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  

 

Detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) nr 1502  Granskningsutlåtande 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-14  KS 15-0521  
 

  

 
  

 
 
 
 
 

Granskningsutlåtande   
Detaljplan för Köpmanvägen (Härnevivägen 1:71 m.fl.)   nr 1502 
BRO 
Upplands-Bro kommun 
 

 

Innehållsförteckning 

Bakgrund till detaljplanearbetet .......................................................................................................... 2 

Planens syfte och huvuddrag ................................................................................................................ 2 

Hur samrådet har bedrivits .................................................................................................................. 2 

Hur granskningen har bedrivits .......................................................................................................... 2 

Inkomna yttranden, lista ...................................................................................................................... 3 

Inkomna yttranden med kommentarer ............................................................................................... 4 

Statliga myndigheter............................................................................................................................ 4 

Kommunala nämnder .......................................................................................................................... 6 

Övriga remissinstanser ........................................................................................................................ 9 

Fastighetsägare .................................................................................................................................... 9 

Privatpersoner och övriga .................................................................................................................. 17 

Resultat av granskningen ................................................................................................................... 22 

Underlagsmaterial ............................................................................................................................... 24 

 

Bilaga 1 (Länsstyrelsens yttrande över detaljplaneförslaget)  



2(24) 

 
 

Detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) nr 1502  Granskningsutlåtande 

Bakgrund till detaljplanearbetet 

Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014, §158 tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till 

detaljplan för Köpmanvägen (del av Härnevi 1:71 m.fl.). Detaljplanen handläggs genom normalt 

planförfarande enligt nya Plan- och Bygglagen. (NPBL 2010:900) 

 

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med 

cirka 45 bostäder i flerbostadshus. Målet är att ge kommunens bostadsbolag, möjlighet att utöka det 

allmännyttiga bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska kopplingen 

mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen stärkas genom bebyggelsens 

placering och utformning.  

Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar. De nya bostadshusen ska i sin gestaltning 

och volym anknyta till Bro stationssamhälles karaktär.  

En förutsättning för att kunna bygga de nya husen är att en omplacering av den befintliga gång- och 

cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken idag, samt ett nytt läge för den nätstation som 

försörjer närområdet och planområdet med el. I planen anges också hur parkering för de nya 

bostäderna ska anordnas. 

Vidare anges också i planen hur dagvatten ska renas och fördröjas och under planarbetet har frågor om 

risker och störningar avseende buller, transporter av farligt gods och geotekniska förutsättningar 

utretts och förtydligats. 

Hur samrådet har bedrivits 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 §85 att sända ut förslag till detaljplan för Köpmanvägen 

(Härnevi 1:71 m.fl.) nr 1502, på samråd enligt reglerna för normalt planförfarande i nya Plan- och 

bygglagen (NPBL, SFS 2010:900).  

Detaljplaneförslaget var under tiden 22 juli – 5 september 2016 utsänt för samråd och skickades till 

berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 

detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset samt på 

kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/kopmanvagen). Samrådet annonserades i Mitt i 

Upplands-Bro den 19 juli 2016.  

Samrådsmöte hölls den 25 augusti klockan 18.00-20.00 i Verkstaden i Brohuset. Cirka 20 personer 

deltog. Synpunkter som inkommit har redovisats på karta i det format som de lämnades in vid 

samrådet, kartan finns tillgänglig hos Upplands Bro kommun. 

 

Hur granskningen har bedrivits 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 mars 2019 §6 att sända ut förslag till detaljplan för 

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, på granskning enligt reglerna för normalt förfarande. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 2 april – 26 april 2019 utsänt för granskning och skickades till 

berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 

detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset samt på 

kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/kopmanvagen). Granskningen annonserades i 

Upplands-Bro bladet den 30 mars 2019 och i Mitt i Upplands-Bro den 2 april 2019. Den kungjordes 

också i DN och SvD den 2 april 2019. 
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Inkomna yttranden, lista 

Med anledning av förslaget till detaljplan har trettioen (31) yttranden inkommit till kommunen, varav 

en är en skrivelse som är undertecknad av tjugonio (29) fastighetsägare och grannar i området. Av 

dessa inkom sex (6) yttranden efter granskningsperiodens slut. Dessa sex behandlas på samma sätt 

som de yttranden som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2019-05-24 

2 Lantmäteriet inkom 2019-04-26 

3 Trafikverket inkom 2019-04-26 

 

Kommunala nämnder 
4 Tekniska nämnden inkom 2019-05-24 

5 Äldre- och omsorgsnämnden  inkom 2019-05-28 

6 Bygg- och miljönämnden  inkom 2019-05-28 

7 Socialnämnden  inkom 2019-05-28 

8 Utbildningsnämnden  inkom 2019-06-10 

 

Övriga remissinstanser 

9 E.ON Värme AB inkom 2019-04-25 

10 Vattenfall Eldistrubition AB inkom 2019-04-04 

11 Svenska Kraftnät AB  inkom 2019-04-16 

12 Trafikförvaltningen Region Stockholm inkom 2019-04-09 

13 E.ON Elnät Stockholm AB inkom 2019-04-24 

 

Fastighetsägare 

14 Privatperson 1 inkom 2019-04-18 

15 Privatperson 2 inkom 2019-04-20 

16 Privatperson 3   inkom 2019-04-14 

17 Privatperson 4 inkom 2019-04-19 

18 Privatperson 5 - 6 inkom 2019-04-24 

19 Privatpersoner 7 inkom 2019-04-25 

20 Privatperson 8 inkom 2019-04-26 

21 Privatperson 9 - 10 inkom 2019-04-24 

 

Privatpersoner och övriga 

22 Privatperson 11 inkom 2019-04-17 

23 Privatperson 12   inkom 2019-04-22 

24 Privatperson 13 inkom 2019-04-24 
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25 Naturskyddsföreningen Upplands-Bro inkom 2019-04-26 

26 Privatperson 14  inkom 2019-04-26 

27 Privatperson 15 inkom 2019-04-26 

28 Privatperson 16    inkom 2019-04-26 

29 Privatperson 17    inkom 2019-04-26 

30 Hembygdsföreningen Bro-Låssa inkom 2019-04-26 

31 Privatperson 18    inkom 2019-04-26 

 

Inkomna yttranden med kommentarer 

I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 

m.fl.). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller 

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

den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan 

erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens 

kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2019-05-24  

 Länsstyrelsen inled mer att konstatera att man inte tror att det finns anledning att överpröva 

planen under förutsättning att kommunen tar hänsyn till Länsstyrelsens synpunkter avseende 

miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet. 

 

 Gällande dagvatten menar Länsstyrelsen att kommunen behöver förtydliga vilka av de 

föreslagna åtgärderna enligt dagvattenutredningen som kommer tillämpas vid byggnation. 

Eftersom kommunen varit otydlig i redovisningen av vilka åtgärder som kommer genomföras 

har inte kommunen säkerställt att dagvattenåtgärder som vidtas kommer vara tillräckliga för att 

uppnå miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen menar att kommunen behöver säkerställa att 

nödvändiga åtgärder vidtas exempelvis genom planbestämmelser  

Kommentar 

1.2 Planbestämmelser har lagts till i plankartan för att säkerställa att de dagvattenåtgärder som 

krävs för att miljökvalitetsnormen uppfylls ska genomföras. Planbeskrivningen har också 

uppdaterats för att förtydliga dessa. 

 

 Avseende buller påpekar Länsstyrelsen att för planer påbörjade före 2 januari 2015 ska följa 

riktvärden angivna i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 men att det i den samlade 

bedömningen. av planens lämplighet kan vägas in ny kunskap om trafikbullerförordningen. 

(SFS 2015:216). Vidare påpekar Länsstyrelsen att det finns felaktigheter i bullerutredningen 

som bör åtgärdas för att säkerställa att korrekta uppgifter gällande buller används. Ett 

förtydligande från kommunen gällande tyst gård bör göras i planbeskrivningen. I den nuvarande 

bullerutredningen visar beräkningar att fasaden mot Köpmanvägen kommer att ha en ekvivalent 

ljudnivå mellan 56-58 dBA. Om beräkningarna stämmer så innebär det att riktvärden enligt 

infrastrukturpropositionen överskrids något. Med hänsyn tagen till riktvärdena 

trafikbullerförordningen anser dock Länsstyrelsen att detta överskridande är av sådan marginell 

betydelse att planen ändå kan anses ha acceptabla ekvivalenta ljudnivåer. Dock anser de att 



5(24) 

 
 

Detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) nr 1502  Granskningsutlåtande 

resonemanget kring ekvivalentnivåerna kan utvecklas i planhandlingen med förklaring till 

varför inte åtgärder enligt infrastrukturpropositionen vidtas. 

Kommentar 

1.3 Bullerutredningen har uppdaterats med korrekt indata avseende trafikmängder från 

järnvägen. Planbeskrivningen har också uppdaterats utifrån det resonemang Länsstyrelsen 

framför gällande vilka bullerföreskrifter som gäller för planen och en upplysning har lagts till 

i plankartan för att förtydliga detta.  

 

 Länsstyrelsen skriver att kommunen bör vara tydligare, baserat på den geotekniska utredning 

som tagits fram, att det inte föreligger risk för ras och skred för planområdet. 

Kommentar 

1.4 En text har lagts till i planbeskrivningen gällande ras och skred för att förtydliga att det inte 

föreligger risk enligt den geotekniska utredningen som tagits fram 

 

2  Lantmäteriet  inkom 2019-04-26  

 Lantmäteriet framför synpunkter om att det E-område som är utlagt på kvartersmark kan vara 

svårt att klara access till om inte det säkerställs att det kommer vara möjligt att skapa ett servitut 

för att säkra åtkomsten till E-området. 

Kommentar  

2.1 I planbeskrivningen har ett resonemang kring access till E-området utvecklats. Innan flytt av 

den befintliga stationen kommer ett avtalsservitut upprättas mellan fastighetsägaren och 

nätstationsägaren. I detta avtal kommer även accessen till E-området behandlas. 

 

 Lantmäteriet påpekar att plankartan bör ha en uppdaterad grundkarta samt att illustrationsplanen 

inte bör finnas med på plankartan.  

Kommentar 

2.2 Grundkartan uppdaterades till granskningen, dock användes inte denna i den version av 

plankartan som skickades till granskning. Den senast uppdaterade plankartan är den som nu 

använts. Utöver detta är fastighetsförteckningen uppdaterad i samband med att 

antagandehandlingarna färdigställdes. Avseende illustrationsplanen har en förtydligande text 

lagts till för att förklara att den ej är juridiskt bindande. Dock är dess funktion för att 

förtydliga utförandet viktig och den tas därför inte bort ur plankartan. 

 

 Lantmäteriet anser att kommunen behöver förtydliga att kommunen har rätt till inlösen av mark 

för allmän plats utan överenskommelse.  

Kommentar 

2.3 En förtydligande text om inlösen av allmän platsmark ska ske utan ersättning, enligt 

exploateringsavtalet, har gjorts i planbeskrivningen  

 

3 Trafikverket   inkom 2019-04-26 

 Trafikverket påpekar att bullerutredningens indata för trafikmängd inte stämmer med deras 

underlag. De ser behov av uppdatering av underlag för tåglängd och hastighet. Dessa uppgifter 

bör justeras i bullerutredningen, och ses över om riktvärden nås med indata. Vidare ser de gärna 

att ekvivalenta och maximalnivåer för väg och järnväg redovisas separat och sammanräknat. 



6(24) 

 
 

Detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) nr 1502  Granskningsutlåtande 

Som det är nu redovisas väg och järnväg endast sammanräknat, och det är då inte möjligt att se 

vilka maximalnivåer som hänvisas till väg eller järnväg 

Kommentar 

3.1 Bullerutredningen har reviderats med de korrekta uppgifterna och hänsyn har tagits till detta 

i planhandlingarna. 

 

 

Kommunala nämnder 
4 Tekniska nämnden   inkom 2019-05-24 

 Tekniska nämnden ser positivt på de aspekter av planen som bidrar med att främja 

cykelanvändning med högt p-tal för cykel och trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykeltrafik 

på Köpmanvägen. 

 

 I anslutning till de övergångställena som planeras ser Tekniska nämnden att det skulle vara 

positivt med hastighetsdämpande åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Sådana åtgärder ska dock 

samrådas med kommunen, trafikförvaltningen samt kommunens bussentreprenör. 

Kommentar 

4.2 Genomförandet av planen förutsätter inte någon särskild utformning av vägen. Det som 

föreslås av tekniska nämnden är möjligt att genomföra med den föreslagna planen. 

 

 Tekniska nämnden ser mycket positivt på att det är inritat utfartsförbud i planen på de ställen 

som är direkt olämpliga att i framtiden bygga utfarter på. Dock är det olämpligt att ha utfart mot 

Köpmanvägen på grund av den stora trafikmängden som passerar och att utfarten korsar gång- 

och cykelvägen. Det skulle vara mycket bättre att samla in- och utfarten mot Kamrervägen för 

att öka trafiksäkerheten. 

Kommentar 

4.3 I samrådskedet har Tekniska nämnden uttalat sig om möjligheter till in- och utfart till 

planområdet. Då hänvisades planavdelningen till att använda Köpmanvägen som access till 

planområdet genom en in- och utfart. Kommunens planavdelning har arbetat fram förslaget 

efter det yttrandet. 

 

 Tekniska nämnden anser att kommunen behöver beskriva dagvattensituationen tydligare och 

säkerställa att den ökade mängden dagvatten som exploatering av grönytan innebär tas omhand 

inom planområdet. 

Kommentar 

4.4 Ett avsnitt med mer utförlig information om dagvatten har lagts till i planbeskrivningen. Se 

även kommentar 1.2. 

 

 Tekniska nämnden ser positivt på den ambitiösa hanteringen av avfall inom planområdet. Det är 

viktigt att säkerställa framkomlighet för avfallsbilen genom att skylta de kantstensparkeringar 

som ska användas korrekt. 

Kommentar 

4.5 Hur trafikreglerna längs gatan utformas och skyltas bestäms inte i planen. 
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5 Äldre- och omsorgsnämnden   inkom 2019-05-28 

 Äldre- och omsorgsnämnden ser positivt på planförslaget som är tillgängligt och har goda 

service och kommunikationsförutsättningar. Kontoret förutsätter att buller och byggtrafik 

kommer att hålla sig till gällande regler och lagar under byggnationen för att undvika att 

störningar 

 

6 Bygg- och miljönämnden   inkom 2019-05-28 

 Bygglovsavdelningen yttrar sig gällande planbestämmelser som bör förtydligas för en bättre 

genomförbarhet av detaljplanen. Bygglovsavdelningen vill att det ska vara tydligare beskrivet 

vad som avses med nockhöjd, avstånd till gata samt prickmark för att kunna säkerställa en 

enklare hantering av bygglovsärenden samt genomförbarheten av planen. 

Kommentar 

6.1 Planbestämmelserna har förtydligat i plankartan för att minimera utrymmet för feltolkningar 

vid bygglovshandläggningen. 

 

 Landskapsbilden i Bro stationssamhälle blir påverkat av den nytillkommande bebyggelsen. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att området inte förvanskas och att planerade 

byggnader bidrar till en varsam årsring för Bro stationssamhälle. 

 

 Enligt dagvattenutredning ”uppnås reningskravet från Upplands-Bro kommun (80% 

reningseffekt) för bly, zink, kadmium och suspenderat material. För ämnena fosfor, kväve, 

koppar, krom, nickel, kvicksilver och olja uppnås ej 80% reningseffekt dock understiger 

föreningshalter riktvärden 2M och recipientens situation försämras inte efter exploatering”. 

Miljöavdelningen ser en oro över recipientens möjligheter att uppnå och behålla den ekologisk 

och kemiska statusen enligt miljökvalitetsnormerna, då recipienten är mottagare av flera andra 

områdens dagvatten. 

Kommentar 

6.3 Enligt den dagvattenutredning som har tagits fram för detta planområde kan de efterfrågade 

minimikrav som ställs för en detaljplan uppnås för detta område med hjälp av 

dagvattenåtgärder som makadammagasin, översvämningsbara ytor, raingardens och 

skelettjord. 

 

 Miljöavdelningen saknar information om vald typ av dagvattenrening. Nu finns det förslag på 

olika typer av rening för olika delar av områden med dagvatten. Men man har inte bestämt om 

det är dessa lösningar som man ska använda vid rening av dagvattnet. Det framgår att ”De 

föreslagna anläggningarna har antagits ha en utformning med ett visst djup, porositet och 

utbredning. Detta är bara exempel och själva utformningen kan ändras i ett senare skede, 

förutsatt att fördröjningsvolymen är densamma.” För att kunna hantera kraftig nederbörd 

föreslås två olika lokala lågpunkter, i form av svagt skålade gräsytor ovanpå makadammagasin, 

som tillfälligt tillåts att översvämmas. Miljöavdelningen anser att infiltrationsmöjligheterna i 

området är dåliga då marken består av lera (postglacial finlera, lera, silt). Områden för 

dagvattenhantering bör framgå på plankartan. 

Kommentar 

6.4 Se kommentar 1.2 
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 Det är inte tydligt vad det är för typ av lek som är markerat på de ytor som ska fungera som 

översvämningsytor och där makadammagasinen ska ligga. Miljöavdelningen vill upplysa om att 

försämring av omhändertagande av dagvatten kan ske om man tex placerar en lekpark med 

gummimaterial som fallskydd på de tilltänkta områdena. Detta bör tydliggöras i detaljplanen. 

Kommentar 

6.5 En bestämmelse om att 50% av marken ska göras genomsläpplig har lagts till. 

 

 Sid 9. I bullerutredningen: ”Köpmanvägen trafikeras av bussar, buller från dessa uppgår till som 

mest 80 dBA maximal ljudnivå vid fasad. Det ställer höga krav på fasadens och fönstrens 

ljudisolering och måste beaktas i projekteringen så att krav på högsta trafikbullernivåer inomhus 

innehålls. Fönsterdörrar har normalt sett lägre ljudisolering än fönster, varför fönsterdörrar bör 

undvikas mot Köpmanvägen.” Även om det troligtvis är verksamheterna på bottenplan som 

avses är det viktigt att i val av fönster med mera för lägenheterna också beaktar 

ljudisoleringsegenskaperna. De maximala ljudnivåerna som beräknats i bullerutredningen är 

höga och det finns risk att de boende utsätts för buller inomhus om ljudisoleringen inte är 

korrekt. Krav på ljudisolering bör ställas i detaljplanen. Miljöavdelningen har sedan tidigare 

även mottagit klagomål kring vibrationer från busstrafik utefter Köpmanvägen vilket är 

ytterligare en aspekt att beakta då upplevelsen av buller förstärks av upplevelsen av vibrationer. 

Kommentar 

6.6 Ett resonemang angående buller har utvecklats i planbeskrivningen. Se också kommentar 1:3. 

 

 På sidan 11 i planbeskrivningen står det att ”Handel får finnas i bottenvåningen för att 

möjliggöra en aktiv bottenvåning med verksamheter om behov och intresse finns.” Det finns 

alltid en risk att en del verksamheter kan ge upphov till olika former av störningar för de boende 

i huset. Verksamheter i bostadshus bör begränsas i detaljplanen så att de inte är av sådan 

karaktär att de innebär risk för störningar i form av till exempel buller, lukt eller udda tider. 

Kommentar 

6.7 Det är inte möjligt att i detaljplanen specificera vilken typ av handel som ska tillåtas i de 

eventuella lokalerna. Inte heller finns det möjlighet att använda begrepp som att 

verksamheterna ej får vara av ”störande karaktär”. Fastighetsägaren som hyr ut lokalerna 

behöver ta ansvar för att alla hyresgäster kan ha bra villkor i byggnaderna. En notering om 

detta har lagts till i planbeskrivningen. 

 

7 Socialnämnden   inkom 2019-05-28 

 Socialkontoret anser att det är positivt att planområdet är tillgängligt och kan passa som bostad 

åt Socialnämndens målgrupper som har en funktionsnedsättning. Det framkommer till exempel i 

planbeskrivningen att tillgängligheten i form av kollektivtrafikförsörjning och närhet till 

samhällsservice är mycket god. Vidare ska området vara tillgängligt för personer med 

funktionsnedsättningar då området har små höjdskillnader. Socialkontoret ser överlag positivt 

på den föreslagna exploateringen och har inget att erinra mot förslaget. Kontoret anser dock att 

det är av vikt att den befintliga idrottsplatsen inom planområdet fortsatt är tillgänglig för 

spontanlek/spontanidrott och utevistelse för nämndens målgrupper, framförallt barn och 

ungdomar. Även de fornlämningar i form av hällristningar som finns inom fastigheten direkt 

norr om planområdet bör vara tillgängliga för betraktande. 

Kommentar 

7.1 Större delarna av grusplanen kommer bevaras och förhoppningsvis kan den upplevas som 

något mer trygg under dygnets mörka timmar när flera byggnader och en känsla av mänsklig 
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närvaro kan upplevas från de nya byggnaderna. Den intilliggande fastigheten ingår inte i 

planområdet. 

 

8 Utbildningsnämnden   inkom 2019-06-10 

 Utbildningskontoret har i en tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016 yttrat sig i ärendet. Då inget 

nytt finns att tillägga anser Utbildningskontoret ärendet besvarat med hänvisning till tidigare 

svar. 

 

 

Övriga remissinstanser 
9 E.ON Värme AB  inkom 2019-04-25 

 E.ON Energilösningar har idag inga fjärrvärmeledningar som berörs av dessa byggplaner.  Vi 

noterar även att det är aktuellt att förse fastigheterna med fjärrvärme, vilket vi gärna hjälper till 

med. Befintlig fjärrvärme finns längst med Norrgårdsvägen i höjd med Gamla Sparbanken. 

 

10 Vattenfall Eldistrubition AB  inkom 2019-04-04 

 Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom område för aktuell detaljplan eller 

inom dess närområde och har därmed inget att erinra. 

 

11 Svenska Kraftnät AB   inkom 2019-04-16 

 Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra 

mot upprättat förslag. 

 

12 Trafikförvaltningen Region Stockholm  inkom 2019-04-09 

 Trafikförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget. 

 

13 E.ON Elnät Stockholm AB  inkom 2019-04-24 

 Vår befintliga nätstation kommer att flyttas till nytt läge, flytt av E.ONs anläggningar såsom 

nätstation och kablar bekostas av den som det begär om inget annat föreskrivs i avtal eller 

lagstiftning, vem som skall bekosta flytt av E.ONs anläggningar skall vara utrett innan 

detaljplanen vinner laga kraft. 

13.1 Av exploateringsavtalet framgår att exploatören ska bekosta flytt av ledningar. 

 

Fastighetsägare 
14 Privatperson 1  inkom 2019-04-18 

 Själv tycker jag inte om denna idé alls. Delvis kommer ljusinsläpp förmodligen bli mindre 

eftersom lägenheterna står precis framför oss. 

Kommentar 

14.1 Kommunens planavdelning har låtit ta fram solstudier som visar på de konsekvenser som 

planförslaget medför. Under vissa delar av året kommer bostäderna på andra sidan 
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Köpmanvägen påverkas av viss skuggning. Solstudierna finns att ta del av i planbeskrivningen 

på sida 16. 

 Vi är många småbarnsfamiljer som bor här så vi vill självklart att det ska bli färre bilar 

längs denna sträcka som möjligt och dessutom kommer trafiken bli hårdare! Egentligen vill 

vi inte ens att bussar passerar den här sträckan. Det kommer bli bilar överallt om projektet 

är genomfört!  

Kommentar 

14.2 En del av syftet med genomförandet av detaljplanen är att öka tryggheten på Köpmanvägen 

genom byggnation som möter upp gaturummet samt addering av gång- och cykelväg för att 

möjliggöra för en framtida, mer trafiksäker, koppling mellan Bro centrum och tågstationen. 

För att främja kollektivt resande på denna plats har det lagt till gott om cykelparkeringar och 

närheten till både buss och pendeltåg bör uppmuntra till ett kollektivt resande. Vidare har in- 

och utfart begränsats till en plats för att minimera störningar från tillkommande bilresor. 

 

 Utsikten påverkas även på framsidan av huset när det består av bostäder och det är inget vill 

ha samt fotbollsplanen kommer nog att försvinna, inte heller bra idé. Det kommer att bli 

väldigt tätt i området och gröna försvinner så mycket!  

Kommentar 

14.3 Fotbollsplanen i sig ligger utanför planområdet och kommer inte påverkas av byggnationen. 

En positiv aspekt kan vara att fotbollsplanen kommer upplevas mer trygg med en närvaro till 

bostäderna byggs i närheten till planen. En del av den grusade ytan kommer dock att ingå i 

planområdet och utgöras av grönyta på tomtmark. 

 

15 Privatperson 2  inkom 2019-04-20 

 Vi har starka synpunkter på er nuvarande plan att bygga hyreslägenheter längs 

Köpmanvägen.  Kommande bygge kommer att skymma vår sikt och innebära minskade 

ytor för barnen att leka och cykla på. Flera hus längs Köpmanvägen består av barnfamiljer 

och det vore mycket tråkigt om de fick minskade ytor att röra sig på. Dessutom använder 

Härnevi skola fotbollsplanen som ska bli parkeringsplatser till barnens gympalektioner. Att 

inskränka på barnen i sådan hög utsträckning är olyckligt. 

Kommentar 

15.1 Kommunen noterar synpunkten. Förhoppningen är att barnen fortsättningsvis kommer 

använda fotbollsplanen och längdhoppsbanan för utelek och gymnastik. Den största delen av 

grusplanen kommer bevaras och fotbollsplanen ligger utanför planområdet. 

  

 Den redan hårt trafikerade vägen kommer dessutom att belastas ytterligare med fler boende 

och därmed fler med bil och folk på väg till och från tåget. Detta är också en stor 

säkerhetsrisk för barnen mot bakgrund av att många barn använder vägen till och från skola 

samt för lek under helgerna. 

 Kommentar 

15.2 Se kommentar 14.2. 

 

 Utöver en redan mycket hårt trafikerad väg har vi även problem med buller. Buller längs 

Köpmanvägen har redan varit påfrestande för oss och i och med ett kommande bygge med 

fler personer boende på en liten yta kommer detta påverka oss ytterligare, i en mycket 
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negativ riktning. Vi har redan problem med skakning på huset när buss och större bilar 

passerar utanför. Vi kan inte heller sova med öppet fönster i sovrummen ut mot 

Köpmanvägen. I och med fler boenden och själva bygget av bostadshusen kommer 

skadorna på våra redan påfrestade hus öka ytterligare.  Att tillägga är att radhusen längs 

Köpmanvägen inte är byggda för att klara av tung trafik och så tätt boende. Uppstår det 

ytterligare problem med våra hus under och efter ett bygge kommer det att medföra 

konsekvenser både för er och för oss, något som både ni och vi vill undvika. Vi är flera som 

lämnat in liknande synpunkter till er kring detta så vi hopas verkligen ni kan ta med detta i 

beaktande i samband med beslut. 

Kommentar 

15.3 Som vid all byggnation i tätbebyggda områden ställs krav för byggarbetsplatserna. Att bo i ett 

tätbebyggt område innebär för de flesta att det någon gång kommer att vara byggarbeten som 

sker i närheten till den egna bostaden. Vid byggnation där det föreligger risker med 

exempelvis sprickor eller sättningar på omgivande bebyggelse är det brukligt med en 

besiktning på omgivande byggnader för att säkerställa att skador inte uppkommer under 

byggnationen. 

  

16 Privatperson 3  inkom 2019-04-14 

 Idag passerar bussar på gatan och det bullrar och mullrar så det hörs och störs in i sovrummen i 

vårat hus. Eftersom det inte är tillåtet att bygga staket som är tillräckligt högt för att fungera 

som bullerplank emot vägen, finns ingenting vi kan göra åt det. Bygger man då också höga 

byggnader på andra sidan gatan så kommer ljudet att studsa mot byggnaderna och öka mer hos 

oss. Har kommunen gjort undersökningar av den förväntat ökade bullernivån i fastigheterna i 

närheten, när bygget är klart samt under byggets gång? Har kommunen gjort några 

undersökningar gällande säkerheten längs Köpmansgatan om man ska köra stora byggmaskiner 

där, när där redan idag är trångt när tex en buss och en bil möts på gatan? Vi motsätter oss starkt 

bygget då vi menar att det kommer att orsaka oss buller och störningar under byggets gång, och 

att insyn på vår gård blir total ifrån husen när de är klara, och vi inte kan göra något åt det då ett 

så högt staket är omöjligt att bygga när vår fastighet ligger så pass långt upp som den gör. 

Kommentar 

16.1 Kommunens planavdelning har låtit genomföra en bullerstudie som redovisar 

bullersituationen på Köpmanvägen. Bullerutredningar har främst undersökt hur en framtida 

boendemiljö för de som flyttar in i husen kommer att se ut. Se även kommentar 15.3. 

 

 Vår fastighet blir idag vandaliserad då och då av förbipasserande mellan Bro Station och Bro 

Centrum, de går in på går gård och förstör planteringar och välter blomkrukor. Med tre stora 

hyreshus kan vi inte tänka oss att detta kommer att minska, snarare öka. Kommunen städar 

mycket dåligt längs med vägen och de passerande kastar också skräp och cigarettfimpar in på 

vår tomt. Har kommunen gjort några planer för utökat städande längst med gatan?  

Kommentar 

16.2 Planer på att öka skötselintensiteten på Köpmanvägen är inte något som har samband med 

detaljplanen men som med alla upplevda brister kan man alltid lämna in en felanmälan om 

sådant som man anser behöver komma till kommunens kännedom. (Detta gör enklast genom 

kommunens hemsida. Se även kommentar 14.2) 

Däremot kan tillkommande bebyggelse leda till en ökad mänsklig närvaro längs 

Köpmanvägen vilket i sin tur kan leda till minskad vandalisering. 
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17 Privatperson 4  inkom 2019-04-19 

 Vi anser att det kommer påverka oss boende negativt, det är redan idag god insyn från 

gångvägen utanför in på våran fastighet, det har man kunnat avhjälpa med lättare buskar eller 

dylikt för andra fastigheter, tyvärr för oss på XXX finns inte denna möjligheten då vi ligger 

högre och det inte går att lösa på det sättet. om man lägger ett 4 våningshus på andra sidan gatan 

får man direkt insyn till våran fastighet och vi får försämrat privatliv på vår baksida av 

fastigheten. 

Kommentar 

17.1 Höjden på husen har bedömts som rimliga utifrån en avvägning av behovet av att förtäta 

bebyggelsen i ett kollektivtrafiknära läge samtidigt som hänsyn tas till befintlig bebyggelse. 

 

 Det som också oroar oss är att redan idag passerar det bussar som skapar ett dovt mullrande 

varje gång dom passerar, det är mer än 10 gånger per timme som en buss kör förbi, om det 

byggs flera byggnader mitt emot så kommer det mullrande ljudet att kunna studsa emot 

byggnaden och förstärkas ytterligare innan det kommer till oss på fastigheten, oftast idag när vi 

vistas på utsidan får vi pausa samtal och vänta tills bussen passerat, det gäller även övrig 

fordonstrafik men det är bussarna som är de mest högljudda. 

Kommentar 

17.2 Bullersituationen avseende bussar bedöms inte förändras. Se även kommentar 15.3 

 

 Några andra frågor som dyker upp, hur har man tänkt att den gångvägen man har ritat ut på 

andra sidan gatan ska ansluta till befintliga gångvägen från bro centrum? per idag är det en 

skymd korsning när man kommer från den sidan man vill bygga på och ska över till andra sidan. 

Risken för att en olycka kan hända är stor, med följd att personbilar eller bussar kanske blir 

tvungna att väja och då således hamnar in på våran fastighet där våra barn kommer att leka på 

tomten, Helt oacceptabelt att man riskerar våran familj på det sättet, det krävs mer undersökning 

och betryggande åtgärder. Det räcker inte med att det är 30 på sträckan, bussarna kör redan 

fortare och vissa bilister kör ännu snabbare än så ned för raksträckan, speciellt farligt att ingen 

bromsar ned och visar hänsyn. 

Kommentar 

17.3 De illustrerade gång- och cykelvägar som ritats in i planhandlingarna är del av det större 

projektet för att öka trafiksäkerheten på Köpmanvägen. Det är meningen att det som läggs ut 

som en möjlighet för i denna plan kommer att bli del av en större helhetslösning för hela 

Köpmanvägen. När hela projektet genomförs beror på den tekniska nämnden som ansvarar 

för budget och genomförande av gatuprojekt.  

 

 Det är första gången vi har fått höra om dessa byggplaner sedan vi flyttade in för över 1 år 

sedan och vi förstår inte hur man tänkt att det ska motiveras att bygga dessa för kommunen när 

vi hört att man har svårt att hyra ut befintligt bestånd man redan byggt? det kommer även också 

påverka oss negativt i form av minskat värde på fastigheten att man bygger hyresbostäder i så 

stort antal, och minskad natur/park/mark för oss boende att röra sig på, tex så spelar barnen 

fotboll på planen bakom bygget, detta är bekräftat av 2 oberoende mäklare vi har varit i kontakt 

med. 

Kommentar 

17.4 Planuppdraget för Köpmanvägen gavs 2015 så planerna för detta har funnits i flera år. 

Detaljplanen var utsänd till samråd 2016 och därefter har materialet bearbetats innan det 
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skickades ut för granskning under april 2019. Fotbollsplanen ligger utanför planområdet. Se 

även kommentar 14.3 och 15.1.   

 

18 Privatperson 5 - 6  inkom 2019-04-24 

 Varför överhuvudtaget ska kommun/Upplands-brohus bygga ett 4 våningshus på 

Köpmanvägen? Varför bygger man inte på Tegelstaden istället, där går det att bygga hur högt 

som helst utan att förstöra bebyggelsen i Gamla Bro. På Lejondalsvägen har det byggts 3 

våningshus, men mitt i gamla Bro där det finns villor ska det byggas 4 våningshus? 

Kommentar 

18.1 Att bygga hus upp till fyra våningar högt ligger i linje med kommunens Översiktsplan 

gällande Bro. Vidare finns tydliga riktlinjer i översiktsplanen om att utveckla stråket mellan 

Bro centrum och stationen och att man i närheten av stationen ska bygga tätt med förbättrade 

gång- och cykelkopplingar- något som vi har arbetat med i denna plan. Detta för att öka 

tryggheten och trafiksäkerheten. 

 

 Det ska bli en paradgata till Bro centrum, det har diskuterats att station ska flyttas närmare 

Galoppbanan, hur blir det då med paradgatan??  Hur tänker ni när det är planerat att varje 

boende i det ev nya 4 våningshuset bara ska ha en halv bil/hushåll, dom flesta har 1-2 bilar, och 

var ska alla dessa bilar parkera? Är det tänkt att dom ska parkera på Kamrervägen? 

Kommentar 

18.2 Det finns inga planer på att flytta stationen. Kommunen planerar för ett lägre p-tal för bilar i 

kollektivtrafiknära lägen för att uppmuntra ett kollektivt resebeteende. Planen har ett generöst 

p-tal för cyklar med 2 platser per hushåll då många målpunkter och service finns inom 

cykelavstånd från planområdet. 

 

 På grusplan vid Härneviskolan, där barnen ska kunna aktivera sig, med bollsporter, där har 

kommun gjort en provisorisk parkeringsplats för att det ska kunna parkeras där i veckorna, 

lördag till söndag är den o princip full med bilar !? Vem är det som använder den 

parkeringsplatsen?  Varför ta bort det lilla grönområde som finns i gamla Bro, där även 

skolbarnen kan leka, frågan är också vad händer med fotbollsplan vid Härneviskolan? 

Kommentar 

18.3 Se kommentar 14.3 och 15.1. 

 

19 Privatpersoner 7  inkom 2019-04-25 

 De 29 personerna beskriver en upplevd process där samrådstid och granskningstid har förlagts 

till perioder då många är bortresta samt att det upplevs som att kommunen inte har tagit till sig 

av de synpunkter och åsikter som tidigare har framförts. 

Kommentar 

19.1 Kommunens planavdelning tackar för synpunkten och tar till sig kritiken. När samråd eller 

granskning förläggs till semestertider, något som vi försöker undvika, tar vi alltid lite längre 

tid än de ordinarie 3 veckor som är lagstadgat för att försöka se till att alla invånare får 

samma chans till att vara med och påverka. 

 

 Skrivelsen beskriver fyra delar med planen som upplevs som problematisk. Den första delen 

avser rekreation.” Fin och högkvalitativ rekreationsyta försvinner och viktig lekyta blir 

parkeringsplats. Att den sista grönytan i denna del av Bro försvinner försämrar för alla boende i 
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området. Dessutom tas en stor yta som är tänkt till lek för barn och elever på Härneviskolan 

bort. Detta minskar inspirationen till rörelse o lek som är så viktig för speciellt barn i unga år för 

att motverka fetma, diabetes o annan ohälsa. Detta påverkar även den psykiska ohälsan i vuxen 

ålder med högre sjukskrivningstal som följd (vilket även kommer drabba Upplands-Bro 

ekonomiskt då en del av de boende kommer att utgöra basen för arbetskraften i kommunens 

egna verksamheter).” 

Kommentar 

19.2 På sikt finns det planer att utveckla ytan bakom planområdet för att få en mer högkvalitativ 

yta som kommer flera till gagn, dessa planer är dock en politisk och ekonomisk fråga som 

ligger utanför Planavdelningen befogenheter. Se kommentar även kommentar 14.3 och 15.1. 

 

 Den andra delen som anses vara problematisk är parkeringar. ” Vi vet redan idag att slarvigt 

planerade områden skapar parkerings- och trafikkaos. Det senaste exemplet i raden är från 

området vid Lidel i Kungsängen. Där är situationen kaosartad och det är svårt att hitta 

parkeringsplatser för både besökande och boende i området. I Bro har inflyttningen tagit fart i 

huset vid gamla brandstationen och parkeringsplatserna lyser ännu med sin frånvaro. I nuläget 

är grusplanen ockuperad av bilar, om än tillfälligt, men vart ska alla bilar vara parkerade när väl 

den lilla parkeringsplats som fanns vid Härneviskolan är återställd? Dessutom skall de slåss om 

parkeringsplatser med de nya boende och ännu fler bostäder planeras nedanför Härneviskolan. 

Det antagande om 0,5 bilar per hushåll för boende nära stationen i Bro bygger i bästa fall på ett 

dåligt antagande om att Bro har samma genomsnitt som resterande tätortsboende i 

stockholmsregionen. Man har inte tagit i beräknande att det råder halvtimmestrafik och ett inte 

helt ovanligt scenario är att man tar bilen till Kungsängen om man jobbar inne i stan för att inte 

problem med den opålitliga SL-trafiken skall påverka privatlivet. Till detta kommer att boende i 

Bro är väldigt beroende av bil för att ta sig till övrig samhällsservice då vi ligger ”på landet”. En 

mycket liten del finns på gång och cykelavstånd. Barkaby ligger inte speciellt bra till för ett 

besök via allmänna transportmedel. Ett besök dit i det närmaste kräver en bil. Har man häst eller 

golf som intresse, sysslor vilket satt Upplands-Bro på kartan, går det helt enkelt inte att ta sig till 

sin syssla utan bil. Slutsatsen blir att även ensamstående och små barnfamiljer i hög 

utsträckning har minst en bil, och ibland två. Varför har kommunen inte tagit med de verkliga 

behoven i sina beräkningar utan bara gått på en schablon för hela regionen där 

innerstadsperspektivet dominerar? 

Kommentar 

19.3 I den statistik som finns över bilinnehav i Bro kan sägas att faktorer som påverkar bilinnehav 

är om det är boende i markbostad eller flerbostadshus samt närhet till pendeltågsstationen. 

Sammantaget är bedömningen att antalet parkeringsplatser är väl avvägt med hänsyn till 

dessa faktorer.  

 

 Den tredje delen avser trafiksituationen. ”Mot ovanstående om parkering kan tilläggas att 

skolan s ökade antal elever i kombination med ökat antal ”stationsnära” bostäder givetvis 

kommer leda till ökad trafik på Köpmanvägen. Borde kommunen inte pressentera en hållbar 

helhetsplanering för området med hållbara långsiktiga trafiklösningar innan man planerar in 

detaljer för boende. Vi ser en reell risk för rejält ökad trafik på Kamrervägen bland annat på 

grund av detta bygge då boende i dessa tre nya hus ska ut med sina bilar på samma fil som trafik 

till och från skolan trängs med bussarna. Det kommer bromsa upp trafikflödet rejält på 

morgonkvisten, ev med sena bussar som följd. Vi anser att en bra lösning på den rådande 

trafiksituationen rimmar illa med att försöka klämma in ytterligare parkerings/lastplatser 

framförde tänkta huskropparna på köpmanvägen. Vi anser istället att kommunen borde börja 

planera för en minskning av användandet av köpmanvägen och försöka leda om 
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genomfartstrafiken runt området, både bilar o bussar. Hur tänker kommunstyrelsen om det 

förslaget?” 

Kommentar 

19.4 Se kommentar 4.3  

 

 Den sista delen är att bygga på höjden. Att bygga på höjden i ett område med låg bebyggelse 

smälter helt enkelt inte ihop med övrig äldre arkitektur här i denna del av gamla Bro. Man 

hänvisar i dokumentet till både de nya och höga husen på Bagarvägen och de lite lägre på 

Stationsvägen som höga byggnader, men dessa hus ligger ganska långt från de tre nu föreslagna 

byggplatserna. Att bygga så högt som 4 våningar på uppåt 15 meter kommer fullständigt att 

förstöra det arkitektoniska lugn som den nuvarande låga bebyggelsen inger. Till detta kommer 

att alla grannar runtomkring kommer att få rejält större insyn från de lägenheter som ligger högt 

upp. Detta kommer, enligt flera mäklare, att minska priset på omkringliggande hus/bostäder. 

Hur rimmar dessa tankar med kommunens vision om ett trivsamt o småskaligt Bro, som inte ska 

bli som den missmatch av byggnader vi kan se i och runt Kungsängen centrum där man nu, i ett 

desperat och dyrt försök, jobbar för att rädda det som räddas kan av det lilla som finns kvar av 

torget? Det är en betydande olägenhet att bygga så högt och tätt som planeras enligt förslaget då 

det inskränker på det privata för de boende.  

Kommentar 

19.5 En förtätning av bebyggelsen i Bro, längs med Köpmanvägen och med höjder upp till och med 

fyra våningar, ligger i linje med den utveckling som föreslås i Översiktsplanen (ÖP2010). 

 

20 Privatperson 8  inkom 2019-04-26 

 Vi som bor i XXX tyckte inte att det är bra att bygga 3 stycken 4 våningshus på 

Köpmanvägen i Bro. 

Kommentar 

20.1 Kommunen noterar åsikten. Se även kommentar 19.5 och 25.1 

 

21 Privatperson 9 - 10  inkom 2019-04-24 

 Bro ligger på landsbygden, det är ett faktum vare sig man gillar det eller inte. Det innebär inte 

per automatik en nackdel utan kan vara en resurs att ta tillvara. Vi själva valde att flytta till Bro 

just på grund av den lantliga karaktären med stora grönytor och luft mellan byggnaderna. Vi vill 

inte bo i en stad och ha en husvägg som utsikt. Det är vi inte ensamma om, de flesta som bor i 

Bro gör väl det för att de faktiskt vill bo just här. Tre fyravåningshus, eller i förlängningen ett 

större antal fyravåningshus längs hela Köpmanvägen, avviker från den befintliga miljön med 

småhus. Det kommer att förändra områdets karaktär, och det för all framtid. Låt området 

behålla sin speciella karaktär så att det även i framtiden är attraktivt och lockar till sig 

människor. 

Kommentar 

21.1 Se kommentar 19.5 och 25.1. 

 

 Det planerade bygget kommer att innebära en stor försämring i hela Gamla Bro men speciellt 

för oss som bor närmast. Vi på andra sidan vägen från bygget kommer att få en hög husvägg 

som utsikt istället för en öppen yta med de vackra träden i Härneviparken, som vi kan njuta av 

nu. Eftersom husen blir så mycket högre än våra kommer vi att få full insyn i de rum som vetter 

mot Köpmanvägen det vill säga kök, toalett och ett av sovrummen. Det känns mycket olustigt 

och det inkräktar verkligen på vår privata sfär och kommer att bli till stor olägenhet för oss alla. 
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Dessutom skyms eftermiddags och kvällssolen vilket har en negativ inverkan på våra tomter 

och även för ljusinsläpp från det hållet. Andra grannar ligger så till i förhållande till 

nybyggnationen att deras fastighet skuggas större delen av dagen. Om det istället byggdes 

tvåvåningshus, liknande Bo-klok-husen, skulle dessa negativa konsekvenser inte uppstå. 

Kommentar 

21.2 Se kommentar 14.1. 

 

 Med de planerade husen kommer folkmängden i området öka rejält. Med en ökad folkmängd 

kommer också trafiktrycket att öka. Vi anser det vara väldigt naivt att räkna med 0,5 bil per 

hushåll i det planerade bygget. Även om man kan ta pendeln till arbetet eller till nöjen så har de 

flesta som bor i Bro behov av att ha en bil om man vill ta sig någonstans utanför de centrala 

delarna. Många hushåll har dessutom behov av två bilar. Trafiktrycket är redan idag stort på 

Köpmanvägen men kommer att bli betydligt värre med 45 hushålls bilar som ska in och ut från 

de 22 parkeringsplatserna. Var resten av de boende med bil ska parkera är höljt i dunkel. 

Dessutom passerar det 200 bussar per dygn. Köpmanvägen är idag så smal att två bussar nätt 

och jämnt kan mötas. Därför anser vi att genomfartstrafiken borde ledas runt området för att få 

en bättre fungerande infrastruktur. Det borde göras även som trafiksituationen ser ut idag men 

särskilt angeläget blir det med tanke på det planerade bygget.  

Kommentar 

21.3 Se bl.a. kommentarer 16.2 och 19.3 

 

 Området där nybyggnationen planeras lyfts fram som särskilt attraktivt för barnfamiljer. Det 

som framhålls som positivt är parken med gräsytor och grusplanen med tennisbana/ basketplan, 

som nyttjas av skolan. Just de delarna kommer ju att försvinna vid en byggnation, det blir inte 

mycket grönyta kvar, tennisbanan försvinner och även grusplanen blir mindre. Kvar finns den 

tungt trafikerade Köpmanvägen. När grönområdet försvinner, och även en del av grusplanen, 

finns inte de förhållanden kvar som enligt planen gör den här platsen idealisk för barn att bo på. 

Hur tänkte ni där? 

Kommentar 

21.4 Se kommentar 14.3 och 15.1 samt planbeskrivningen sida 9 där planområdet har markerats 

på ett flygfoto. 

 

 Vi ifrågasätter också om markförhållandet där husen planeras verkligen är lämpligt för att 

bygga så höga hus som 15 meter. Att marken här är instabil märker vi dagligen eftersom våra 

hus, som bara är i två plan, skakar varje gång när bussar och andra tunga fordon passerar. Hur 

kommer den instabila marken att påverka ett fyravåningshus? 

Kommentar 

21.5 Kommunens planavdelning har låtit ta fram en geoteknisk undersökning och den redovisar 

förhållanden som pekar på att det är möjligt att bebygga planområdet. Enligt den geotekniska 

undersökning som genomförts inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna 

behöva pålas för en stabil grundläggning. Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med 

platta på mark. 

 Det är viktigt att bygga nya bostäder så att folk har någonstans att bo men det är än viktigare att 

man trivs och mår bra där man bor. Det gäller alla, både de nyinflyttade och de som redan bor i 

området. I detta förslag har ingen hänsyn alls tagits till oss som redan bor i området. För att få in 

45 lägenheter på en alldeles för liten yta, som dessutom är Gamla Bros enda kvarvarande 

grönyta, körs vi över fullständigt, våra behov av en bra boendemiljö räknas inte. Våra 

synpunkter i processens tidigare skeden har det inte heller tagits någon hänsyn till. 
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Härneviparken är liten men den är en viktig oas för oss, och även för många andra. Det sitter 

ofta människor på bänken mitt i parken och det är ett omtyckt promenadstråk. Även skolbarnen 

har använt gräsytan ända fram till staketet för lek på rasterna och i undervisningen. Det finns ett 

stort egenvärde i att ha utrymme mellan hus och att det finns gröna oaser. I byggnadsförslaget 

för Bro Prästgård 6:31 lyfts vikten av att ha tillgång till grönområden fram, att ”låta hela 

gaturummet bli en grönare utemiljö där gårdar mellan husen skapas och får en bra kontakt med 

park och gata”. Samma sak borde gälla även här, för oss. Varför gör det inte det? 

Kommentar 

21.6 Se kommentar 14.3 samt 15.1. 

 

 Vi befarar att möjligheten för oss att ha synpunkter på de här byggplanerna mest är ett spel för 

gallerierna. Vi tror inte att våra invändningar kommer att resultera i några förändringar i 

planerna, allt är redan beslutat. Förutom Härnevi 1:71 m.fl. planeras det dessutom ett stort nytt 

bostadsområde i närheten av oss, Trädgårdsstaden, som kommer att ytterligare förändra Bro 

med ett ordentligt ökat invånarantal. Det innebär att de betingelser som fanns när vi för fem år 

sedan valde att investera i ett radhus och bosätta oss i Bro försvinner. 

Kommentar 

21.7 Det finns flera utvecklingsplaner runt om i hela kommunen precis som i hela Stockholm. 

Lägen som ligger i anslutning till spårburen kollektivtrafik är utpekade som 

utvecklingsområden i RUFS2050 och nya bostäder bör placeras i dessa lägen för att främja 

ett hållbart samhälle. 

 

 

Privatpersoner och övriga 
22 Privatperson 11  inkom 2019-04-17 

 I en mailkonversation framförs synpunkten att det är viktigt för personer med behov av 

permobiler att hissar i kommande bebyggelse har tillräckligt stora mått för att vara tillgängliga. 

Kommentar 

22.1 Måtten på hissar styrs inte i detaljplan utan i bygglovsskedet. Måtten på hissar ska följa 

Boverkets byggregler. (BBR) 

 

23 Privatperson 12  inkom 2019-04-22 

 Jag vill att ni ska veta att grusplanen som ligger vid det planerade bygget nyttjas väldigt flitigt 

av Härneviskolan. De äldre barnen spelar fotboll på planen varje rast nästan året runt. Planen 

används i undervisningen i idrott och hälsa från höstterminens start till vecka 44 samt från andra 

veckan efter påsklovet fram till terminsslut. Vi har skoljoggen för de yngre samt andra 

idrottsevenemang där. Vad jag kan se i detaljplanen försvinner skolans längdhoppsbana samt en 

liten del av planen. Jag önskar att ni tar detta i beaktande så att undervisningen kan fortsätta där 

då det skulle ta alldeles för lång tid att gå med barnen till bro IP eller Råby fotbollsplan. Undrar 

även vidare om det skulle vara möjligt att flytta längdbanan samt förlänga grusplanen åt skolans 

håll. Kan vi inte använda planen blir det katastrof för oss. Vi kommer att få mycket stora 

problem med att sysselsätta de äldre barnen med rörelserelaterad aktivitet och 

utomhusundervisningen skulle bli otroligt lidande. Hoppas som sagt att det går att hitta en bra 

lösning som funkar för alla. 

Kommentar 
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23.1  Se kommentar 14.3 och 15.1 samt planbeskrivningen sida 9 där planområdet har markerats 

på ett flygfoto. 

 

24 Privatperson 13  inkom 2019-04-24 

 Trafiken runt Bro station kommer att öka. Redan idag trängs bilar med bussar på Köpmanvägen 

– som knappast kan sägas vara gjord för busstrafik. Att bara dra in ytterligare trafik i området 

känns mindre lämpligt. Hela området runt Bro station kräver en ordentlig trafikplanering. Den 

bör ske innan man ger ytterligare bygglov. Under byggnationen kommer det att bli problem 

med framkomlighet. Köpmanvägen är bredare än t.ex. Härnevi skolväg, men definitivt inte 

anpassad för all den trafik som uppstår vid denna byggnation eller när fastigheterna på Härnevi 

skolväg rivs och ersätts av flerfamiljshus. 

Kommentar 

24.1 Se kommentar 15.3. Kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan för Bro och i denna 

behandlas även trafiksituationen. Arbetet är pågående.  

 

 Se på den byggnadsstil som använts vid den gamla brandstationstomten, dvs Härnevi skolväg 9. 

Där har översta våningen dragits in, försetts med trä utvändigt. Det ger byggnaden ett positivt 

intryck från gatan. Byggnationen förändrar radikalt den småskaliga byggnationen genom att tre 

hus i mycket stort format byggs. Är det verkligen önskvärt i Bro? Trivsel är en viktig fråga 

liksom natur. Hur har man resonerat där? 

Kommentar 

24.2 De bestämmelser som finns avseende utformning syftar till att ge byggnadderna ett uttryck 

som överensstämmer med det som finns i Gamla Bro idag. Se även kommentar 19.5 och 25.1. 

 

25 Naturskyddsföreningen Upplands-Bro  inkom 2019-04-26 

 Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro anser att platsen för den planerade bebyggelsen inte har 

några högre naturvärden. Vi anser dock inte att planförslaget stämmer överens med inriktningen 

i kommunens översiktsplan. Enligt ÖP2010 så skall orten Bro i Upplands-Bro kommun behålla 

sin karaktär av landsbygd och inte ha hus högre än 3 våningar. (Denna inriktning har 

kommunen redan avvikit från både på Bagarvägen och vid gamla brandstationen.) Flera nya 

bostadsområden som byggts och som planeras i kommunen har en stadsprägel, till exempel 

Trädgårdsstaden i Bro, där planerna ersätter ”riktig” natur med vad anlagd park vilket rimmar 

illa med ÖP:s ambition om landsbygdsprägel. 

Kommentar 

25.1 I bebyggelseinriktningen för Bro (ÖP2010, sid 78) står bl.a ”Bibehåll Bros måttliga skala där 

flertalet byggnader inte är mer än fyra våningar höga” samt att Bro ska förtätas nära stationen 

och att mark inte ska upplåtas till enfamiljshus. Förslaget anses ligga i linje med dessa 

planeringsinriktningar. 

 

 Naturskyddsföreningen vill också påpeka att genom denna typ av ”förtätningar” så minskar eller 

försvinner ofta den så viktiga närnaturen. 

 

Kommentar 

25.2 Se kommentar 14.3 och 15.1 
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26 Privatperson 14  inkom 2019-04-26 

 Förslaget är inte anpassad till den befintliga miljön. Förslaget om att bygga ett 4 vånings 

hus motsätter jag mig. Max 3 våningar är maximalt för att husen skall passa in i den gamla 

miljön. Så att taklinjen kan anpassas gentemot Härnevi skolväg nr 2. 

Kommentar 

26.1 Se kommentar 19.5 och 25.1. 

 

 Annan synpunkt är att man tar bort möjligheten för att bygga lokaler för lokala 

entreprenörer på köpmanvägen och stationsområdet. Som t.ex. ett café eller ett bageri. 

Denna plats vore utmärkt rent kommersiellt då många passerar där dagligen.  En blandning 

av verksamheter och boende, som anpassas till omgivningen. Skapar en grund för en 

trivsam hållbar utveckling i Upplands-bro. Och särskilt i Bro. Till detta räknas också att 

matrialvalet anpassas till befintlig bebyggelse och utformning. Staketet av inpregnerad trä 

vid övergångsstället vid Bro station vittnar om att denna känsla inte alltid finns. Det måste 

vara bättre att göra rätt än att göra om. 

Kommentar 

26.2 Planen ger möjligheten att ha kommersiella lokaler i bottenvåningen. 

 

27 Privatperson 15  inkom 2019-04-26 

 Fyra våningar anser jag blir för högt, dom bör hålla samma höjd som husen har på motsvarande 

sida av Köpmanvägen. Jag tror att många fler än jag har samma synpunkter just på höjden, tänk 

OM, är det bara ekonomin som får råda. 

Kommentar 

27.1 Se bl.a. kommentar 19.5 och 25.1. 

 

28 Privatperson 16  inkom 2019-04-26 

 Jag tycker att ni är jättedumma som tänker bygga massor på Köpmanvägen. Ni saboterar 

Bro, ni förstör fotbollsplanen och basketplanen. Jag går på härneviskolan och vi använder 

fotbolsplanen jättemycket. Basketplanen får ni inte bygga på. Om ni tänker riva pizzerian, 

gör inte planer på det. 

Kommentar 

28.1 Kommunens planavdelning tackar för åsikterna. Pizzerian ingår inte i detta planområde, den 

kommer alltså inte påverkas av detta projekt. Se kommentarerna 14.3 samt 15.1 gällande 

fotbollsplanen. 

 

29 Privatperson 17  inkom 2019-04-26 

 Hur ser ni som beslutar på att ni bygger bort en stor del av den lila plana yta som Härneviskolan 

har till förfogande för att vara ute och spela fotboll och basket m.m? Skolan använder planen 

och grönytorna runt fotbollsplanen, samt basketplanen dels på gymnastiklektionerna men även 

under raster och dagar då skolverksamheten är stängd. Bla springs Härnevis skollopp runt hela 

ytan. Dagens barn behöver ytor för fysisk aktivitet, både spontan och schemalagd. Att då välja 

att bygga hus och parkeringsplatser på den lilla yta som finns sänder inte bra signaler till 

kommunens barn. Skolan växer och behöver flera ytor där barnen kan få vara och leka. 

Dessutom är hela skolan byggd i en backe vilket innebär att plana ytor är en bristvara. Eleverna 

blir även fler då den snart är helt 2 parallellig. Hur tänker ni när ni bygger en aktivitetspark 
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direkt utanför ytterdörren på Råbyskolan, samt en stor fin gräsplan med konstgräs lr. iaf nylagt 

gräs bredvid Finnstaskolan, men låter Härnevi ha en liten gammal grusplan som inte har rustats 

upp på många år. Det är minst sagt pinsamt att ha en så stor snedfördelning av resurser i de 

olika skolornas närområden. Skolan har inte personal att avvara för att gå iväg till ngn 

lekpark/fotbollsplan längre bort, utan behöver kunna vara i nära anslutning till skolan för att 

snabbt kunna få förstärkning eller gå tillbaka snabbt om något inträffar (oavsett om det är bråk 

eller sk "inrymningar". Barnen skulle behöva flera basketkorgar, höjdhopp- och längdhoppsgrop 

samt kulstötningsyta för att i närområdet ha möjlighet att röra på sig och testa på olika 

aktiviteter. Eller varför inte återställa de tennisbanor som har legat i anslutning tidigare? På 

vintern kan ni med fördel se till att isen faktiskt håller en rimlig kvalitet så att barnen kan få fler 

tillfällen än ett per år att lära sig åka skridskor. Alla barn har inte föräldrar som tar iväg dem till 

ishallar för att lära sig åka skridskor, utan behöver stöttning från skolan för att få den 

möjligheten. Jag förstår att ni vill att Bro ska växa, men gör det inte på bekostnad av elevernas 

möjlighet till rörelse. Jag hoppas att ni kan minska antalet hus så att ni inte behöver bygga 

parkeringsplatser på barnens basketplan. 

Kommentar 

29.1 Se kommentar 14.3 och 15.1. 

 

 Dessutom passar det inte in med fyravåningshus i centrala Gamla Bro. Huset vid gamla 

Brandstationen har indragen fjärdevåning och ligger i direkt anslutning till Härneviskolan som 

är byggd på en höjd vilket gör att detta kan passa in som stationsnära byggnad. Däremot 

kommer husen på Köpmanvägen finnas i allas blickfång som går från stationen (tills ni flyttar 

stationen om det finns planer på det.) Jag och många andra som bor i Bro, bor här just för att 

husen är låga och det finns en lantlig känsla. Om dessa hus byggs i fyra våningar så kommer 

den känslan försvinna. De husen som tjänstemannen på kommunen hänvisar till (3 

våningshusen som ligger utmed Stationsvägen), är byggda i en svacka och man kan då inte 

jämföra dessa och säga att det är likvärdigt att bygga fyra våningar på köpmanvägen som hon 

ville påskina. Ska det promt byggas, bygg då färre och lägre hus, varför inte fortsätta med 

liknande hus som på andra sidan köpmanvägen, dvs. skapa lägenheter med radhuskänsla i 2 

våningar? Då får även barnfamiljer möjlighet att ge barnen varsitt rum vilket är svensk standard 

om man inte ska räknas som trångbodd. Utöver ovan, kommer fyra våningshusen förstöra vår 

soliga altan på vintern (XXX), då de kommer att skugga delar av vårt hus och tomt. 

Kommentar 

29.2 Se kommentar 16.1. 

 

30 Hembygdsföreningen Bro-Låssa  inkom 2019-04-26 

 På samrådsmöte i Brohuset den 25e augusti 2016 informerade planarkitekten att det föreligger 

ett krav på minst 15 hyreslägenheter. I nuvarande planbeskrivning nämns att bygganden ska ha 

4 våningar där varje våning ryms cirka 4 lägenheter. Detta innebär att en byggnad redan 

kommer att uppfylla kravet på en minimum av 15 lägenheter. Eftersom 3 byggnader är planerat 

kommer total antal lägenheter vara cirka 48 lägenheter. Detta betyder ett enormt överskott av 

antal lägenheter jämfört med kravet. Genom att minska byggnadshöjden kan man ändå 

bibehålla kravet för antal lägenheter där byggnader passar bättre in i Bros stadsbild. 

 

 

 

Kommentar 

30.1 Förutsättningarna för projektet har ändrats under planprocessens gång med större krav om 

flytt av elnätsstationen, gång- och cykelvägar har tillkommit. Visserligen finns en ambition om 
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att uppföra kostnadseffektiva byggnader för bostäder i det allmännyttiga beståndet men det är 

positivt i sig att förtäta i detta kollektivtrafiknära läge. Se även bl.a. kommentar 19.5 och 25.1 

 

 Byggnader föreslås utformas enligt ett typhus som NCC har tagits fram efter koncept från 

Sverige kommuner och landsting (SKL). Typhuset som föreslås är en modell som passar in i ett 

nybyggnadsområde, såsom Barkarby villastad. Eftersom det gamla delen av Bro samhället 

består av 2 vånings villor och 2 vånings radhus passar föreslagen bebyggelse för Köpmanvägen 

inte i stad- och landskapsbilden. Som referens hänvisar vi till planbeskrivningen av detaljplan 

för Bro Prästgård 6:31 m.fl. (Bagarvägen), nr 1205. Byggnadens utformning är framtagen med 

gamla Bro stadsbild i åtanke. I planbeskrivningen Landskaps- och stadsbilden står: Anpassning 

till läget i gamla Bro är viktigt för att nå ett bra resultat i projektet. Karaktären i området är 

småskalig med en blandning av olika hustyper som står nära varandra. Även de privata 

villatomterhar en ganska stor offentlig exponering av sina trädgårdar. Med en varsam 

behandling av gatumiljö och en väll avvägd anpassning av skalan kan de nya husen bli ett 

välkommet tillskott till bebyggelse i gamla Bro. Sedermera står beskrivet under Gestaltning att: 

Byggnader ska utformas med god arkitektur och hänsyn till omgivande stadsbild. Byggnader på 

Bagarvägen har numera uppförts som våningshus med sadeltak. Föreslagen NCC typhus efter 

SKL konceptet för planen Köpmanvägen bidrar inte till ett varsamt komplement för 

nybebyggelse i gamla Bro. Bro-Lossa hembygdsförening anser att det är av stort vikt att 

bibehålla karaktär av lågbebyggelse i gamla Bro. I planbeskrivningen för detaljplan Gamla 

brandstationen i Bro (Härnevi 1:17), nr 1404, finns en kartering över byggnader med mer än 2 

våningar i området. Nu, efter genomförandet av planer 1404 och 1205 har det kommit till ännu 

fler höga byggnader. Dock alla dessa byggnader är lokaliserat på ytterkanten av det gamla Bro 

samhälle. Vid det nu föreslagen plan Köpmanvägen (nr 1502) föreslås 3 st. byggnader mitt i det 

gamla samhället med ett för stadsbilden för högt utförande och en icke varsam vald utformning. 

Det saknas helt enkelt, som beskrevs i plan 1205 Bagarvägen, en utformning med god arkitektur 

och hänsyn till omgivande stadsbild. För att bibehålla stadsbilden i samhället och få en bättre 

helhetsverkan föreslår Bro-Lossa hembygdsföreningen en annan utformning av bygganden. 

Byggnadens utformning skall ha ett sadeltak som passar in i stadsbilden, som man även vald att 

göra i plan 1205 Bagarvägen. Samtidigt föreslås en minskning av nockhöjden, alternativ ett 

införande av en byggnadshöjd som motsvarar 2 våningar. 

Kommentar 

30.2 Se ovanstående och nedan kommentar samt kommentar 24.2 

 

 Om kommunen vidhåller sitt krav på nuvarande nockhöjd anser vi att takform ska anpassas till 

det historiskt dominerande form ”sadeltak”. Nya byggnader på Bagarvägen har blivit ett 

dominerande inslag i stads- och landskapsbilden med sin sadeltaksutformning. Det historiskt 

högsta bygganden i gamla Bro samhälle är det gamla bageriet på fastigheten Bro Prästgård 6:11 

(Bagarvägen 15). Utformningen av taket är även här ett sadeltak. Alternativ till ett sadeltak kan 

vara ett ”mansardtak”. Byggnaden på fastigheten Bro Prästgård 6:14 (Prästvägen 10). Huset är 

utformat med ett mansardtak. Från kulturhistoriskt perspektiv efterfrågar Hembygdsföreningen 

att kommunen prioriterar vikten av gamla Bro historiska låghuskaraktär framför en 

vinstdrivande utveckling som bäst tillämpas i område utanför ett tätt- bebyggt och 

kulturhistoriskt bostadsmiljö. 

Kommentar 

30.3 Planbestämmelser om taklutning för att säkra sadeltak på byggnaderna har lagts till i 

plankartan. 

31 Privatperson 18  inkom 2019-04-26 

 Ett av problemen är att husen kommer att skymma eftermiddagssolen för oss som faktiskt bor 

här på andra sidan vägen. Solen är ett av dom absolut viktigaste anledningarna till att vi valde 
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att flytta till Köpmanvägen, det har haft enorma effekter på både mig och min familjs 

välbefinnande. Det kommer dessutom att leda till ökad insyn och inverka på vårt privatliv och 

trivseln i att bo i området. Med dessa två saker i beaktande lär bostadspriserna i området 

påverkas negativt. 

Kommentar 

31.1 Se kommentar 14.1. 

 

 Ett annat problem är den redan hårdtrafikerade Köpmanvägen. När fler ska in och ut mitt i 

sträckan lär leda till ännu större trafikproblem och stockningar än vad vi redan har. Här vill jag 

även tillägga att antalet uppskattade bilar per hushåll enligt planen är ganska lågt, jag tror att vi 

ska räkna med fler bilar i området än 0,5 per hushåll. Halvtimmes trafik och avståndet till t ex 

Willys och övriga delar av Bro kräver nästan en bil per hushåll. Vi kommer nog att se en hel del 

kreativa parkeringslösningar av boende i området om vi inte adresserar problemet på realistiskt 

sätt. 

Kommentar 

31.2 Se kommentar 16.2 och 19.3. 

 

 Sedan tycker jag att det är olämpligt att bryta trenden i det lågt bebyggda området med ett 

betonghus på fyra våningar, detta är ett praktexempel på vad den världsberömda arkitekten Jan 

Gehl kallar för ‘Bird Shit Architecture’! Något som planeras från ett helikopterperspektiv utan 

någon som helst hänsyn till folket som faktiskt bor och kommer att bo där. Det kommer 

definitivt att kännas överväldigande och i högsta grad påträngande med tre huskroppar i den 

skalan som föreslås i detta område. Området på andra sidan järnvägen är ju perfekt att bebygga 

med höga hus utan problem om man så vill. Det är en helt ny mark som inte borde inverka på 

någon över huvud taget. Begränsa antalet huskroppar till två och maximalt två våningar högt. 

Kommentar 

31.3 Se kommentar 19.5 och 25. 

 

 

Resultat av granskningen  

Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen: 

• Takvinkel på byggnaderna har reglerats till mellan 15-30 grader. 

• En reviderad bullerutredning har tagits fram med uppdaterad indata och planbestämmelser för 

buller har lagts till.  

• Bestämmelser för dagvattenhantering har lagts till i plankarta. 

• Planbestämmelser e1, p1 och prickmark har förtydligats i plankartan. 

• Förtydliganden kring servitut som läggs ut för access till E-området. 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Förvaltningen 

bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskningen är av så begränsad 

omfattning att en ny granskning av planförslaget inte behöver göras. 
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Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller 

granskning framfört synpunkter som inte tillgodosetts: 

 

Sakägare samt miljöorganisationer med talerätt: 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 

Privatperson  1 

Privatperson  2 

Privatperson  6 

Privatperson 8 

Privatperson 19 

Privatperson 20 

Privatperson  3 

Privatperson  4 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

Privatperson 18 

Privatperson  10 

Privatperson  9 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

Privatpersoner 7 

BRF Köpmanvägen 2, c/o Jurideko Fastighetspartner 

  

Ej sakägare samt remissinstanser utan talerätt: 

Privatperson 5 

Privatperson  11 

Privatpersoner 7 
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Privatperson  12 

Privatperson  13 

Privatpersoner 7 

Privatperson 14 

Privatperson 15 

Privatperson 16 

Privatperson 17 

Privatpersoner 7 

Hembygdsföreningen Bro-Låssa 

Privatpersoner 7 

 

Underlagsmaterial 

• Kopior av inkomna yttranden under granskningen.  

• Samrådsredogörelse, daterad 2019-02-05  

• Kopior av inkomna yttranden under samrådet 

 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Henric Carlsson   Madeleine Nilsson   Andreas Sillander  

Planchef    Planarkitekt    Projektledare exploatering 
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Detaljplan för Köpmanvägen omfattande fastigheterna 
Härnevi 1:71 i Upplands-Bro kommun

Förslag till detaljplan, upprättat i januari 2019, har översänts till Länsstyrelsen för 
granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen 
längs Köpmanvägen i Bro tätort, Upplands-Bro kommun, med cirka 45 bostäder i 
flerbostadshus. 

Planen är framtagen enligt reglerna för normalt planförfarande i plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL.

Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget den 2019-09-05. 
Länsstyrelsen framförde att kommunen behöver klargöra dagvattenhanteringen så 
att det framgår att miljökvalitetsnormer för vatten kan följas, tydliggöra att 
riktvärden för buller kan innehållas samt säkerställa de geotekniska förhållandena.

Av 5 kap. 22 § PBL följer att länsstyrelsen ska yttra sig över planförslaget, om 
förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att 

- ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 
- miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 
- strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser, 
- regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett 
lämpligt sätt, eller 

- en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.

Länsstyrelsen har i sin roll att samordna statens intressen tagit del av synpunkter 
från Statens geotekniska institut den 24 april 2019, och från Trafikverket den 26 
april 2019.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att 
pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen, med stöd av 11 kap. 11 § 
PBL, under förutsättning att nedanstående synpunkter avseende 
miljökvalitetsnormer och hälsa och säkerhet beaktas. 

Länsstyrelsen anser att kommunen inte har säkerställt att tillräckliga 
dagvattenåtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att 
genomföras. Kommunen behöver även utveckla beskrivningen av 
bullersituationen gällande både ekvivalent ljudnivå, samt förtydliga vilka åtgärder 
som krävs för att inte överskrida riktvärden.

Länsstyrelsen framför även en rådgivande synpunkt om att kommunen bör 
förtydliga i planbeskrivningen att det inte finns risk för ras eller skred inom 
planområdet med anledning av planerad bebyggelse. 

Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp 
planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas 
enligt 11 kap. 11 § PBL. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande synpunkter av betydelse för 
Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.

Miljökvalitetsnormer 
Dagvattenutredningen (Bjerking 2019) ger enligt Länsstyrelsen bra förslag till 
lokala dagvattenåtgärder som kan förebygga risken för att miljökvalitetsnormer 
inte kan följas i Mälaren-Görväln. I planbeskrivningen står det på sidan 5 att 
skålningar av kvartersmarkens gräsytor kommer att göras alternativt kan 
stenkistor grävas ner. På sidan 17 står istället att samtliga åtgärder som föreslås i 
dagvattenutredningen kommer att tillämpas. Vilka åtgärder som ska utföras 
behöver kommunen förtydliga i planbeskrivningen. 

Enligt Länsstyrelsen har kommunen inte säkerställt att tillräckliga 
dagvattenåtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna kommer att genomföras. 
Inför antagandet krävs därför att kommunen säkerställer att sådana åtgärder 
kommer att genomföras, exempelvis genom planbestämmelser.
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Hälsa och säkerhet

Buller
För aktuell plan är det riktvärden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
som ska beaktas. Däremot så kan den samlade bedömningen av planens 
lämplighet göras utifrån den kunskap som är tillgänglig, och då kan även 
trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) vägas in. Detta resonemang bör 
kommunen förtydliga i planbeskrivningen. 

I den nuvarande bullerutredningen visar beräkningar att fasaden mot 
Köpmanvägen kommer att ha en ekvivalent ljudnivå mellan 56-58 dBA. Om 
beräkningarna stämmer så innebär det att riktvärden enligt 
infrastrukturpropositionen överskrids något. Med hänsyn tagen till riktvärdena i 
trafikbullerförordningen anser dock Länsstyrelsen att detta överskridande är av 
sådan marginell betydelse att planen ändå kan anses ha acceptabla ekvivalenta 
ljudnivåer. Dock anser vi att resonemanget kring ekvivalentnivåerna kan 
utvecklas i planhandlingen med förklaring till varför inte åtgärder enligt 
infrastrukturpropositionen vidtas. 

Trafikverket har dock i sitt yttrande påpekat att den tåglängd och den hastighet 
som utgjort underlag till bullerutredningen inte stämmer. Länsstyrelsen håller med 
om att kommunen måste säkerställa att rätt uppgifter används vid beräkning av 
buller. Riktvärdena för buller tangeras eller överskrids enligt nuvarande 
bullerutredning. Länsstyrelsen anser att det därför är viktigt att kommunen ser till 
att rätt underlag används vid bullerberäkningarna, att den planerade bebyggelsen 
kan klara riktvärdena och att nödvändiga åtgärder säkerställs för att göra 
bebyggelsen lämplig. 

Länsstyrelsen har antagit att maximal ljudnivå vid uteplats kommer att klaras i 
och med att balkonger och uteplatser mot Köpmanvägen kompletteras med 
gemensam bullerskyddad uteplats på bostadsgården. Även detta kan kommunen 
förtydliga i planbeskrivningen.

Rådgivande synpunkter/ Övriga synpunkter som har betydelse för 
planens genomförbarhet

Nedan följer några av Länsstyrelsens synpunkter som kvarstår gällande råd om
tillämpningen av bestämmelserna i 2 kap. plan- och bygglagen, PBL. 

Geotekniska förhållanden
Det framkommer inte i planhandlingarna att det inte finns någon risk för ras eller 
skred inom planområdet med anledning av den planerade bebyggelsen. I 
underlagsutredningen finns däremot bedömningen att totalstabiliteten är 
tillfredsställande då marken är plan och lerans skjuvhållfasthet generellt är 
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medelhög. Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga det i 
planbeskrivningen. 

Detta beslut har fattats och godkänts digitalt av planchef Tatjana Joksimović. I 
ärendets slutliga beredning har planhandläggare Emma Lindqvist deltagit som 
föredragande. 

Kopia: JK, SL, SM, ÅD, UJ


	Samhällsbyggnadsutskottet (2020-01-29)
	Dagordning
	Beslutsärenden
	Ärende 1 - Beslut om utställning - detaljplan för Tibbleäng...
	Gestaltningsprogram utställning Tibbleängen nr 0801
	Genomförandebeskrivning utställning Tibbleängen 08...
	Plankarta utställning Tibbleängen nr 0801.pdf
	Utställningsutlåtande
	Planbeskrivning utställning Tibbleängen nr 0801

	Ärende 2 - Antagande av detaljplan för del av Härnevi 1:71,...
	Planbeskrivning Antagande Köpmanvägen nr 1502
	Antagande Köpmanvägen Plankarta Nr 1502
	Granskningsutlåtande Köpmanvägen Nr 1502





