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Beslut om granskning, Detaljplan för del av 
Härnevi 1:71, Köpmanvägen 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att detaljplaneförslaget för Köpmanvägen 

(del av Härnevi 1:71 m. fl.) skickas ut på granskning enligt reglerna för 

Normalt planförfarande (SFS 2010:900). Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

även att samrådsredogörelsen, den 5 februari 2019, godkänns. 

Sammanfattning 

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

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. Efter samrådstiden har ärendets handlingar bearbetats efter de 

synpunkter som inkom under samrådstiden. Resultatet är att plankartan styr 

placeringen av byggnaderna, storlek samt höjd.   

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 15 februari 2019 

 Plankarta, den 24 maj 2016, reviderad 12 februari 2019 

 Planbeskrivning, den 23 januari 2019 

 Samrådsredogörelse, den 5 februari 2019 

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, efter behov, utöka det 

allmännyttiga bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. 
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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. 

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

Bro 

Upplands-Bro kommun 

Normalt planförfarande 

Planbeskrivning 
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Handlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2019-02-12
Denna planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Behovsbedömning 

Övriga handlingar 
Riskanalys, 2016-03-08, Norconsult. 
Bullerutredning, 2018-09-14, Tyréns 
Dagvattenutredning, 2018-12-18, 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, efter behov, 
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. 

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 granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del 
av förslaget och komma med synpunkter. Efter granskningen upprättas ett utlåtande där yttranden som 
framförts under granskningen redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 
behov innan en antagandehandling upprättas. 
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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) hösten 2019 

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. Inom planområdet 
kommer skålningar av kvartersmarkens gräsytor göras alternativt kan stenkistor grävas ner. 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 Härnevi 1:71 
& 31:1 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. 
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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 Kamrervägen 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. Även gång och cykel-vägen 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 
översiktsplan 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.  

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:e 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. 
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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. Den närmaste 
bebyggelsen kring planområdet ligger indragen från gatan med bred förgårdsmark. Även de nya 
byggnaderna placeras med ett indrag, i detta fall om tre meter. Indraget kan bidra med grönska och liv 
och rörelse om uteplatser och planteringar anläggs på förgårdsmarken. Dessutom ska byggrätten för 
bostadshusen delas upp på tre fristående byggnader, för att skapa sikt genom området och knyta an till 
den befintliga strukturen. 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. 

p1 Byggnad ska placeras 3 meter från GATA, köpmanvägen 

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

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 

Högsta nockhöjd i meter ovan mark 

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

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 
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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. Det är önskvärt att fasaderna mot gatan får balkonger och ett varierat 
husliv för att bidra till att bryta ned skalan och skapa ett bättre möte med befintlig bebyggelse. 

Exempelbild 

Material/byggteknik 
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 
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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 
grusplanen 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. 

Längs Köpmanvägen finns plats för angöring för sopbil och personbilar då gatusektionen föreslås 
utökas något jämfört med idag. 
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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 
Enligt den bullerutredning som tagits fram, Tyréns 2018-09-14, kommer de framtida bostäderna 
uppfylla kraven för ljudnivåer för bostäder. Ny bebyggelse ska följa de riktlinjer om buller som 
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föreskrivs i Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

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

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. 
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Riskutredningen visar att individrisken är acceptabel inom planområdet och att samhällsrisken ligger 
klart under nivån för acceptabla risker, varför inga riskåtgärder förordas. 

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 uppnå kraven om rening för dagvatten kommer 
rening och fördröjning ske inom fastigheten med rain gardens, skelettjordar samt makadammagasin. 
med dessa åtgärder kommer planen att 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 kvarter. 

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 



Sida 18 av 21 

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

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. 

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. 

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. 
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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 lag 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. 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. 

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. Eon 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: 

 Eon, 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
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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 71:1 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 denna detaljplan 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. 

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, Bjerkling, Tyréns, Geosigma samt AB Upplands-Brohus. Ett flertal medarbetare med 
specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och miljöavdelningen har också 
bidragit till arbetet.   
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Bakgrund till detaljplanearbetet 
Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014 § 158 tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till de-
taljplan för Köpmanvägen, del av Härnevi 1:71. Detaljplanen handläggs genom normalt planförfa-
rande enligt PBL 2010:900. 

Planens syfte och huvuddrag inför samråd 
Detaljplanens syfte är att skapa riktlinjer och förutsättningar för bostäder och förtätning av bebyggel-
sen längs Köpmanvägen i Bro tätort. Målet är att ge kommunens bostadsbolag möjlighet att, efter be-
hov, utöka det allmännyttiga bostadsbeståndet i ett centralt och kollektivtrafiknära läge.  

Planområdet ligger centralt i gamla Bro stationssamhälle, och innefattar södra delen av Härneviparken, 
ut mot Köpmanvägen, samt den intilliggande fastigheten Härnevi 31:1 som också angränsar mot Kam-
rervägen. När Härneviskolan byggdes om användes parken för uppställning av skolpaviljonger, dessa 
är nu borttagna och platsen är återställd. Området utgörs av en del av en grusplan som tidigare använts 
som t enfamiljshus på villafastigheten Härnevi 31:1. 

Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, mindre gårdshus för exempelvis cykel-
förråd eller redskapsförråd, omplacering av den befintliga gång- och cykelväg som korsar södra delen 
av Härneviparken idag samt förbättringar i dagens gång- och cykelvägslösningar längs med Köpman-
vägen.  

Hur samrådet 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 detaljplane-
förslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset samt på kommunens webbplats 
(www.upplands-bro.se/detaljplankopmanvagen). 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 samrå-
det, kartan finns tillgänglig hos Upplands Bro kommun.  

Inkomna yttranden, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 20 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
4 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 den 5 september 2016 

2. Lantmäteriet ........................................................................................  inkom den 2 september 2016 

3. Trafikverket ........................................................................................  inkom den 2 september 2016 
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Kommunala nämnder 

4. Utbildningsnämnden ..............................................................................  inkom den 29 augusti 2016 

5. Kultur- och Fritidsnämnden ..............................................................  inkom den 23 september 2016 

6. Bygg- och Miljönämnden .................................................................  inkom den 29 september 2016 

7. Tekniska nämnden ..................................................................................  inkom den 9 oktober 2016 

Övriga remissinstanser 

8. Svenska Kraftnät ........................................................................................... inkom den 22 juli 2016 

9. Norrvatten ............................................................................................... inkom den 16 augusti 2016 

10. E.ON Elnät Sverige AB .......................................................................... inkom den 25 augusti 2016 

11. Trafikförvaltningen ................................................................................. inkom den 29 augusti 2016 

12. E.ON Värme Sverige AB .................................................................... inkom den 5 september 2016 

13. Brandkåren Attunda ............................................................................. inkom den 5 september 2016 

14. Skanova ............................................................................................... inkom den 5 september 2016 

Berörda fastighetsägare  

15. Fastighetsägare 1 .................................................................................... inkom den 28 augusti 2016 

16. Fastighetsägare 2 .................................................................................... inkom den 28 augusti 2016 

17. Fastighetsägare 3 ................................................................................. inkom den 5 september 2016 

Privatpersoner, föreningar och Övriga 

18. Hembygdsföreningen Bro-Lossa ......................................................... inkom den 5 september 2016 

19. privatperson 1 och 2……………...…………………………………..inkom den 5 september 2016 

20. Privatperson 3 .................................................................................... inkom den 22 september 2017 

Inkomna yttranden med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Köpmanvägen. 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 den 5 september 2016 

1.1 I planbeskrivningen nämns miljökvalitetsnormerna (MKN) för vattenförekomsten Mälaren-Gör-
väln, statusklassningarna för vattenförekomsten behöver kompletteras. Enligt kommunens be-
dömning förväntas detaljplanen inte medföra så stora ökade flöden av dagvatten att fördröj-
ningsdammar eller andra större vattenföretag är nödvändiga. Länsstyrelsen anser att kommunen 
bör förtydliga på vilka grunder dessa slutsatser dras. Det bör även tydliggöras hur tillkommande 
dagvatten inom planområde avses hanteras. En bedömning har gjorts att detaljplanen inte kom-
mer innebära negativ påverkan på statusen i vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Dock har 
ingen uppskattning eller beräkning gjorts av hur föroreningsbelastningar kommer att påverkas 
av planen och på vilket sätt eventuella dagvattenåtgärder kan minska påverkan. I det fortsatta 
planarbetet behöver det förtydligas hur utsläppen av föroreningar från dagvatten till recipient 
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inte ökar och att de helst minskas. Länsstyrelsen vill påminna om att miljökvalitetsnormerna är 
bindande för kommuner och myndigheter. I plankartan finns det en planbestämmelse, b5 om att 
dagvatten skall infiltreras. Samtidigt konstateras det att marken till större delen består av post-
glacial lera, en jordart med begränsade infiltrationsmöjligheter. Kommunen bör förtydliga vad 
som avses och om det är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) som avses.   

1.2 Planområdet ligger ca 80 meter norr om järnvägen. Då ny bostadsbebyggelse föreslås i närhet 
av spårtrafik anser Länsstyrelsen att det i planhandlingarna tydligt behöver framgå att riktlinjer 
för buller kan hållas. För denna detaljplan som bedrivs enligt bestämmelserna för ett normalt 
planförfarande gäller riktvärden enligt prop. 1996/97:53. 

1.3 Länsstyrelsen anser att kommunen inom planprocessen behöver säkerställa att det inte finns risk 
för ras eller skred inom planområdet med anledning av planerad bebyggelse. Kommunen bör 
även beakta att de geotekniska förhållandena och markstabiliteten kan komma att påverkas av 
ett förändrat klimat med bland annat ökad nederbörd och högre temperaturer. 

1.4 En fornlämning finns inom den tänkta prickmarken, RAÄ-nr Bro 154:1, vilken bör markeras på 
plankartan med information under planbestämmelser. Det kan stå Fornlämning, skyddad enligt 
Kulturmiljölagen. 

1.5 I detaljplanen finns inga bestämmelser för exploateringsgrad eller placering av byggnader. 
Länsstyrelsen anser att detta är allt för otydligt då detta kan medföra konsekvenser, bl.a. för 
dagvattenhantering. Istället för antal våningar bör höjd över marknivå anges som planbestäm-
melse. 

1.6 Det framgår varken i planbeskrivningen eller på plankartan hur hög bebyggelsen avses vara i 
meter. Vid planering av byggnader eller anordningar högre än 20 meter över marknivå behöver 
kommunen i tidigt skede samråda med Luftfartsverket, och vid behov beställa en flyghinderana-
lys. Luftfartsverket utreder eventuell påverkan på samtliga flygplatsers influensområden. 

Kommentar 

1.1 En dagvattenutredning har genomförts för planområdet. I den framgår det att det dagvatten 
kommer uppkommer till följd av den nya bebyggelsen kommer kunna fördröjas inom planområ-
det innan det leds vidare till dagvattennätet. Enligt de beräkningar som gjorts för dagvatten 
inom planområdet kommer föroreningshalterna minska efter fördröjning i de föreslagna åtgär-
derna och recipientens värden försämras inte efter exploateringen.  

1.2 En bullerutredning har tagits fram för det nya planförslaget. Utredningen visar att en framtida 
bebyggelse uppfyller såväl dagens bullerkrav som de tidigare kraven enligt prop. 1996/97:53.  

1.3 En geoteknisk undersökning har gjorts av planområdet och enligt utredningen framgår det att 
marken består av lera primärt varför delar av den framtida bebyggelsen kommer behöva an-
vända sig av pålningsteknik för att säkra en stabil grundläggning. Det föreligger inga risker för 
vare sig skred eller ras enligt undersökningen.  

1.4 Den korrekta beteckningen för fornlämningen är RAÄ-nr Bro 154:4. Den har markerats tydli-
gare i den reviderade grundkartan och möjligheten till exploatering har anpassats utifrån 
skyddsområdet för denna.  

1.5 Plankartan har reviderats och i det nya förslaget finns det bestämmelsen e1 som styr storlek på 
bostäderna och e2 som styr storlek på gårdsbyggnader.  

1.6 Plankartan har reviderats och höjderna för byggnaderna har begränsats till högsta nockhöjd 
till 15,0 meter och kommer därmed inte påverka influensområdet för flygtrafiken. 

2. Lantmäteriet inkom den 2 september 2016 
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2.1 Grundkartan är inte uppdaterad sedan september 2015, varför grundkartans aktualitet inte är            
acceptabel. Grundkartan bör inte vara äldre än tre månader. Det måste finnas minst två rutnäts-
kryss med koordinatangivelse i nord-sydlig riktning och minst två rutnätskryss med koordina-
tangivelse i öst-västlig riktning. Detta för att säkerställa skalriktigheten på kartan. 

2.2 Enligt plankartan ser det även ut som att mark på fastigheterna Upplands-Bro Härnevi 12:40 
och 1:40 är planerade för allmän platsmark. Är tanken att den marken ska överföras genom fas-
tighetsreglering till 1:71 så ska det anges i plan- och genomförandebeskrivning och fastighet-
erna ska tas upp i förslaget. 

2.3 Det är oklart om ledningsrätt eller servitut ska bildas för E- och u-områdena. Ekonomiska frågor 
behöver då kompletteras med upplysning om eventuell ersättning och förrättningskostnad för 
upplåtelse av ledningsrätt eller servitut. Det är oklart vad avsikten är med E-området. Ska den 
avstyckas till en egen fastighet eller ingå i kommunens fastighet. 

Kommentar  

2.1 Kommunen har tagit fram en uppdaterad grundkarta inför granskningen som har korrigerats 
enligt Lantmäteriets synpunkter.  

2.2 Plankartan har reviderats. Reglering av privat mark kommer inte vara aktuellt för tillskapandet 
av allmän platsmark 

2.3 För E- och u-området inom detaljplanen kommer ett avtalsservitut upprättas för att säkerställa 
markåtkomst för ledningsägaren.  

 

3. Trafikverket inkom den 2 september 2016 

 

3.1 Trafikverket ser positivt på att bostäder planeras i kollektivtrafiknära lägen, med god tillgänglig-
het till kollektivtrafik. Att tillhandahålla trygga och attraktiva parkerings-möjligheter för cykel 
för kommande bostäder bör ingå i fortsatt planering, för att stimulera till hållbara transporter. 

3.2 Trafikverket anser att en bullerutredning måste tas fram för detaljplanen för att kunna säkerhets-
ställa att bullerkrav från Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader kla-
ras. Beräknade gränsvärden för buller och vibrationer som ska innehållas måste utgå från Tra-
fikverkets basprognoser för år 2040 för att de ska kunna bedömas av Trafikverket. Enligt bas-
prognos 2040 vid Bro är det 208 resandetåg per dygn (96 Intercity, 2 natt tåg, 110 pendeltåg), 
samt 5 godståg per dygn. 

3.3 Det står i planbeskrivningen att detaljplaneområdet ligger cirka 100 meter norr om järnvägen. 
När vi mäter upp avståndet i plankartan får vi avståndet till knappt 80 meter. På översiktskartan 
bör aktuell fastighet markeras. 

Kommentar 

3.1 Kommunen tackar för synpunkten och har lagt in bestämmelse e1 som skapar möjlighet att 
inom planområdet möjliggöra för byggnation av cykelförråd. 

3.2 Kommunen har tagit fram en bullerutredning för det nya planförslaget som redovisar en till-
fredställande bullersituation för bostäderna som uppfyller kraven enligt Förordning 
(2015:216). Se även tidigare kommentar 1.2. 

3.3 Avståndet har reviderats i planbeskrivningen och översiktskartan har reviderats utifrån syn-
punkt. 



6 (15) 

Detaljplan för del av Härnevi 1:71 m.fl. Samrådsredogörelse 
Köpmanvägen nr. 1502 

Kommunala nämnder 

4. Utbildningsnämnden inkom den 23 augusti 2016 

4.1 Utbildningskontoret konstaterar att Härneviskolan ligger i nära anslutning till den kommande 
byggarbetsplatsen och att det därför finns behov av att se över hur skolan och dess elever påver-
kas av det planerade arbetet. Framförallt gäller det den grusplan som ligger precis intill den ak-
tuella marken. Grusplanen används på raster samt på idrottslektioner. 

4.2 Utbildningskontoret vill särskilt betona elevernas säkerhet kring byggplatsen. Vid byggnationer 
sker ofta tunga och stora transporter och det är angeläget att dessa i möjligaste mån anpassas ef-
ter tider då färre elever rör sig i anslutning till området. Många av eleverna kommer till skolan 
via Härnevi skolväg. Även skolskjuts och skoltaxi transporterar elever på denna väg och det är 
viktigt att elever som går eller cyklar samt de olika skolskjutsarna kan komma fram till skolan 
på ett säkert sätt. 

4.3 Ett annat område som Utbildningskontoret vill uppmärksamma är tillgången till parkeringsplat-
ser i området. Idag används parkeringen vid den gamla brandstationen av anställda och besökare 
till Härenviskolan, Ullevi förskola, Språkoteket, Skoldatateket, Arbetsmarknadsenheten och 
Härnevimottagningen. Planerna på att utöka antalet bostäder ytterligare i området kräver det att 
hänsyn tas till detta. 

4.4 Utbildningskontoret vill också uppmana att den intilliggande grusplanen rustas upp i samband 
med eventuell byggnation. Den ägs inte av Upplands-Bro hus och sköts inte om på ett för områ-
det tillfredställande sätt. Då Härneviskolan använder grusplanen mycket finns ett stort intresse 
för Utbildningskontoret att åtgärder och upprustning av planen sker. 

4.5 Utbildningskontoret konstaterar att ovan angivet förslag till detaljplan inte står i strid med bar-
nens bästa om arbetet sker på ett sådant sätt att Härneviskolans elevernas säkerhet vid byggnat-
ion respekteras. 

Kommentar 

4.1 Den grusplan som idag används för aktivitet kommer still största del att bevaras för fortsatt ak-
tivitet.   

4.2 Det finns inga verktyg i planläggning för att säkerställa att framtida arbeten utförs på ett säkert 
sätt. Annan lagstiftning styr detta och säkerställer att arbetsplatsen är en säker miljö för passe-
rande och de som arbetar där.  

4.3 Detaljplanen har ett parkeringstal om 0,5 bilar per lägenhet vilket är en rimlig siffra för bostä-
der i ett stationsnära läge. Parkeringstalet för cyklar är 2,0 per bostad. 

4.4 Kommunens planavdelning tackar för synpunkten om behov av upprustning av grusplanen. Frå-
gan bör hanteras av tekniska kontoret som sköter utemiljön i kommunen. 

4.5 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. 

5. Kultur- och Fritidsnämnden inkom den 23 september 2016 

5.1 Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på den föreslagna exploateringen och nämnden har inget 
att erinra mot förslaget. 

Kommentar 

5.1 Kommunens planavdelning noterar Kultur- och Fritidsnämndens yttrande. 
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6. Bygg- och Miljönämnden inkom den 29 september 2016 

6.1 Planbestämmelse behövs för bullernivåer. Miljöavdelningen konstaterar att planbestämmelser 
helt saknas avseende bullernivåer. I planbeskrivningen sid 9 står att eftersom inga risker kunnat 
påvisas i den riskutredning som tagits fram i planarbetet så ställs inga specifika krav på brand- 
eller bullerskyddande åtgärder avseende materialval/byggteknik. Miljöavdelningen konstaterar 
att i den riskanalys som utförts omnämns inte bullerfrågan överhuvudtaget och miljöavdel-
ningen tolkar detta som att någon beräkning/bedömning för buller inte är utförd. Ekvivalent 
ljudnivå utomhus ska uppfylla rekommendationerna i Förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader. 

6.2 Den nya byggnationen kan medföra en ökad hårdgjord yta inom planområdet och därmed en 
ökad mängd dagvatten. Innan planen antas bör det därför säkerställas genom avstämning med 
kommunens Tekniska avdelning att den kommunala dagvattenledningen har kapacitet att ta 
emot ett ökat dagvattenflöde från planområdet. Upplands-Bro kommun har inte beslutat om 
några riktvärden för föroreningshalter i dagvatten som släpps till recipient, men Regionala dag-
vattennätverket i Stockholms län tog i februari 2009 fram ett dokument med förslag till riktvär-
den för dagvattenutsläpp. Miljöavdelningen anser att dessa riktvärden bör vara vägledande vid 
projektering för dagvattenrening inom planområdet. 

6.3 Miljöavdelningen ser positivt på att planområdet kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät eftersom 
fjärrvärme generellt är en miljömässigt bra energiförsörjningsmetod. 

6.4 Risken för markradon inom planområdet är inte undersökt. En radonriskundersökning bör           
utföras för att fastställa vilken nivå av radonsäkert byggande som behövs för nya byggnader. 
Bygglovsavdelningen drar slutsatsen att planarbetet lett till ett krav om geoteknisk utredning in-
nan bygglov kan ges. Bygglovsavdelningen anser att det är försent i processen. Det finns rätts-
fall om skadeståndskrav från exploatör gällande detaljplanering och kravet på markens lämplig-
het för det planerade ändamålet. Rättsfall gällande både förorenad mark och hållfasthet. Därför 
anser bygglovsavdelningen att en geoteknisk undersökning inklusive radonriskundersökning ska 
tidigareläggas och bör utföras innan detaljplan antas av kommunen. Lämplighet enligt kapitel 2 
i PBL. 

6.5 Avstånd till huvudgata bör regleras med prickmark efter det att tekniska avdelningens trafi-
kingenjörer tillfrågats om lämpligt avstånd. Byggrätt gällande byggnadernas byggnadsarea bör 
finnas för att kunna säkerställa att tomter ordnas på ett planerat sätt med uteplats, grönyta, par-
kering och kompletterande byggnader för till exempel avfall och cyklar. Av kap 8 PBL följer: 
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler 
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, det på tomten eller i närheten 
av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns till-
räckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska man i första hand ordna friyta. 

 

Kommentar 

6.1 En bullerutredning har gjorts efter det nya förslaget för detaljplan. Utredningen visar att den 
framtida bebyggelsen kommer klara av både de kvav som ställs i prop. 1996/97:53 som är de 
gällande bullerriktvärdena för en plan som handläggs i detta förfarande men uppfyller även de 
nya kraven som finns i gällande bullerförordning. 

6.2 I planbeskrivningen finns en mer utförlig redogörelse om dagvattenhanteringen inom området. 
Dagvattenutredningen som tagits fram för det nya förslaget visar på att föroreningshalterna 
inte kommer öka efter planerad exploatering om de föreslagna åtgärderna genomförs. 
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6.3 Kommunens planavdelning noterar synpunkten.  

6.4 En geoteknisk utredning har tagits fram som även undersökt förekomsten av markradon. Enligt 
rapporten förekommer visst markradon i området varför ett radonsäkert byggnadssätt rekom-
menderas.  

6.5 Byggrätten enligt det reviderade förslaget har ändrats och striktare regleringar för att styra 
byggnadernas placering och storlek har lagts in i plankartan. 
 

7. Tekniska nämnden inkom den 9 oktober 2016 

7.1 Tekniska nämnden anser att det är viktigt att valet av placering och utformning för ny gång- och 
cykelväg inom området samt trottoar längs med Köpmanvägen sker i samordning med kommu-
nens tekniska avdelning. Vidare anser nämnden att det i exploateringsavtalet ska regleras explo-
atörens ansvar för ny gång- och cykelväg. Kollektivtrafikens framkomlighet är mycket viktig 
längs med Köpmanvägen och in- och utfarter längs med vägen måste begränsas för att skapa en 
trafiksäker och framkomlig miljö. Tekniska nämnden anser även att parkering till bostadsområ-
det ska anläggas på kvartersmark. Även gallringen av träden inom planområdet ska ske i sam-
ordning med kommunens tekniska avdelning. 

7.2 Tekniska nämnden har som önskemål att det under planprocessen ges förslag till hur avfallshan-
teringen inom området ska lösas. Detta för att säkerställa en fungerande avfallshantering för att 
uppfylla arbetsmiljö- och framkomlighetskrav för hämtningsfordon och hämtningspersonal. Ge-
nom att diskutera avfallsfrågor tidigt i planprocessen synliggörs också tillgängligheten för av-
fallslämnare där rätt utformade avfallsutrymmen och hämtningsplatser inbjuder till att avfallet 
hanteras på rätt sätt. 

7.3 Tekniska nämnden anser att fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till kom-
munalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning.  

7.4 Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver tillkom-
mande ytor som kommer att driftas och underhållas av kommunen i framtiden som en effekt av 
planen. . I kommande exploateringsavtal är det angeläget att reglera tekniska anläggningar, ex-
empelvis LED-belysning. 

Kommentar 

7.1 Parkeringar för bostäderna kommer att skapas inom planområdet med en norm på 0,5 parke-
ringsplatser per bostad. Möjlighet för cykelparkering har även lagts in på plankartan. In- och 
utfart till fastigheten kommer ske från Köpmanvägen. För att minimera påverkan på befintlig 
trafik på Köpmanvägen har utfartförbud lagts ut på plankartan för att limitera möjligheterna 
till flera utfarter.   
 

7.2 Avfallshanteringen hanteras inom planområdet enligt tekniska nämnden synpunkt. 

7.3 Kommunens planavdelning noterar Tekniska nämndens önskemål. 

7.4 I planbeskrivningen har ett stycke lagts till som redovisar de tillkommande ytorna som kommu-
nen blir huvudman för. En mindre breddning av gaturummet längs med Köpmanvägen tillkom-
mer samt att den befintliga GC-vägen som skär genom planområdet idag kommer flyttas men 
även fortsättningsvis skötas av kommunen. 
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Övriga remissinstanser 

8. Svenska Kraftnät inkom den 22 juli 2016 

8.1 Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra 
mot upprättat förslag. 

Kommentar 

8.1 Kommunens planavdelning noterar Svenska Kraftnät:s konstaterande. 

9. Norrvatten inkom den 16 augusti 2016 

9.1 Norrvatten har inga huvudvattenledningar eller anläggningar inom det aktuella planområdet och 
har därför inga synpunkter att framföra angående detta planförslag. 

Kommentar 

9.1 Kommunens planavdelning tackar för skrivelsen. 

10.  E.ON Elnät Sverige AB   inkom den 25 augusti 2016 

10.1 Vi har i Dp Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) erhållit ett E-område som vi anser räcka för 
framtida bygge av nätstation. För framtida arbeten finns restriktioner i form av krav på avstånd 
och arbetsytor intill ledningar och e-området. 

10.2 Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar 
av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebe-
skrivningen. 

Kommentar 

10.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

10.2 Kommunens planavdelning noterar detta. 

11. Trafikförvaltningen inkom den 29 augusti 2016 

11.1 Inga betydande risker för bullerstörning enligt den analys som tagits fram. Byggnader ska plan-
eras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller innehålls i 
sovrum. Det innebär att sovrum bör undvikas mot busstrafikerade gator på grund av risk för 
störning från busstrafiken. 

Kommentar 

11.1 Kommunens planavdelning noterar Trafikförvaltningens synpunkter. 

12. E.ON Värme Sverige AB inkom den 5 september 2016 

12.1 Distribution & Kund i Stockholm tillsammans med Affärer, inom E.ON Värme Sverige AB, tit-
tar gärna på möjligheten att ansluta fastigheten till fjärrvärme. Befintlig fjärrvärme ligger en bit 
bort.  

Kommentar 

12.1 Kommunens planavdelning noterar informationen. 

13. Brandkåren Attunda inkom den 5 september 2016 

13.1 Vid beräkningar av samhällsrisk i riskanalysen beaktas endast det aktuella planområdet. Brand-
kåren Attunda anser att man vid beräkningar av samhällsrisk inte bara ska ta hänsyn till det ak-
tuella planområdet utan hela det område som påverkas av risken. Endast med en sådan ingång 
kan ett korrekt beslutsunderlag tas fram om det riskbidrag som det aktuella planområdet bidrar 
med till områdets totala samhällsrisk kan anses vara acceptabelt. 
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13.2 Beräknade explosionslaster och tillämpning av dem för kvantifiering av konsekvenser som re-
dovisas i avsnitt 2.1.2 i bilaga har beräknats med antagande om fri avlastning och har inte beak-
tat förstärkning av trycket genom reflektion mot yta. Brandkåren Attunda bedömer därför att 
konsekvensberäkningarna underskattats. 

13.3 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har genomfört en kartläggning av mark-
stabilitet i områden där det finns risk för jordrörelser. En sådan, daterad 1997, finns tillgänglig 
för Bro som visar på att riskområde finns beläget i nära anslutning till planområdet. Brandkåren 
Attunda anser att bedömning bör göras av om ytterligare utredning krävs. 

13.4 18.4 Planområdet ligger inom 10 minuters insatstid från nuvarande brandstationsplacering i 
Upplands-Bro kommun. Med insatstid avses här summan av anspänningstid, körtid och an-
greppstid. I samband med utrymning och släckinsats med hjälp av räddningstjänstens utrustning 
måste åtkomligheten vara tillfredsställande. Åtkomlighet för räddningstjänsten fordon ska sä-
kerställas i det fortsatta planarbetet. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten 
för räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. I det fall byggnaderna projekteras med en ut-
rymningslösning som förutsätter räddningstjänstens medverkan ställs särskilda krav på fram-
komlighet och uppställningsytor för räddningstjänstens stegutrustning. Se vidare Brandkåren 
Attundas dokument Vägledning för utrymning med räddningstjänstens stegutrustning, N-11798. 
Brandkåren Attunda vill också belysa att insatstiden för räddningstjänstens höjdfordon översti-
ger 10 minuter, vilket innebär begränsningar av möjlighet till utrymning med hjälp av rädd-
ningstjänsten. 

13.5 Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt 
Vattens rekommendationer. Se Brandkåren Attundas riktlinjer för brandvattenförsörjning, BA 
N1-5. Brandkåren Attunda anser att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och brandvatten-
försörjning ska säkerställas i detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att frågorna an-
nars förbises i byggskedet. 

Kommentar 

13.1 Kommunens planavdelning tackar för skrivelsen. 

13.2 Kommunens planavdelning noterar detta men förlitar sig på riskutredningens slutsatser.  

13.3 En geoteknisk undersökning har gjorts för planområdet som visar på behov av pålning för 
framtida byggnation för att säkerställa en säker byggnadskonstruktion.  

13.4 De byggnader som planeras på fastigheten kommer kunna utrymmas genom räddningstjänstens 
stegbilar som har möjlighet att angöra inom 50 meter från byggnaderna. Ett alternativ till att 
utrymning sker med stegar är att trapphusen byggs brandsäkra med så kallade tr2-trapphus. 

13.5 Brandpost finns i direkt anslutning till planområdet på Köpmanvägen. Planavdelningen anser 
att angöring med brandbil inom planområdet är möjligt inom de parkeringsfickor som skapats 
för angöring med sopbil. 

14. Skanova inkom den 5 september 2016 

14.1 Skanova har ledningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta. Skanova önskar att så långt 
som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i sam band med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i plan-
handlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar 
den. 
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Kommentar 

14.1 Kommunen tackar för skrivelsen. Flytt av befintliga ledningar i marken bekostas av exploatören 
och detta är inskrivet i planbeskrivningen.  

Berörda fastighetsägare  

15. Fastighetsägare 1 inkom den 28 augusti 2016 

15.1 Tidigare spelade vi ofta tennis där på tennisbanan. Sedan förvandlades området till ett proviso-
riskt skolområde i samband med Härneviskolans renovering. Därefter är banorna inte åter-
ställda. Vi tillsammans med många andra uppskattar att tennisbanan skulle färdigställas på nytt! 

15.2 Gamla Bro saknar en förskola och denna byggnation i stället för höghus skulle tillsammans med 
nya Härneviskolan kunna utnyttja grusplanen till sport – och friluftsaktiviteter. Detta skulle 
kunna ger ju samhällsekonomiska förbättringar och besparingar när flera olika verksamheter 
och även privat personer kunde använda om dessa förhoppningsvis återställda banor blir av. En 
låg förskolebyggnad skulle bättre smälta in till omgivningen när det inte finns några höghus i 
området. Den skulle ge många nya unga familjer möjligheter att placera sina barn nära en skola 
och pendeltåget. Då skulle flera familjer kunna ha både förskole- och skolbarnen nära den efter-
traktade kollektivtrafiken samt skulle ge ett mer hållbart samhälle. Förskolan skulle minska an-
vändandet av privata fordon och underlätta familjers livspussel och minska stressen för dem när 
förskolan, skolan och allmänna kommunikationer så gott som på samma ställe. 

Kommentar 

15.1 Kommunens planavdelning noterar önskemålet om att återställa tennisbanorna. 

15.2 Det kommunala bostadsbolaget ser ett behov av att bygga hyresbostäder i kollektivtrafiknära 
lägen, något som är i linje med kommunens gällande Översiktsplan. Del av kommunägda fastig-
heten Härnevi 1:71 har med anledning av detta anvisats till Upplands-Brohus som äger grann-
fastigheten. 
 

16. Fastighetsägare 2 inkom den 28 augusti 2016 

16.1 Idag saknar Gamla Bro en förskola. En låg 1 – 2 våningshus som inhyser förskolan på fastig-
heten Härnevi 1:71 skulle passa mycket bra i området! Den skulle ge många familjer möjlig-
heter att placera sina barn i förskolan nära en skola och pendeltåget. Då skulle flera familjer 
kunna lämna både förskole- och skolbarnen på nästan samma plats. Detta skulle minska använ-
dandet av privata fordon och underlätta familjers livspussel och minska stressen för dem när 
förskolan, skolan och allmänna kommunikationer finns så gott som på samma ställe.  Vi tillsam-
mans med många andra skulle uppskatta att bebyggelsen i området förblir låg. 

16.2 Dessutom skulle förskolan tillsammans med den nya Härneviskolan och boende i området 
kunna utnyttja kvarvarande delen av fastigheten till sport – och friluftsaktiviteter. Tidigare spe-
lade vi tennis på tennisbanan på platsen där det nya höghuset skulle byggas. Området förvandla-
des sedan till ett provisoriskt skol-område i samband med Härneviskolans renovering. Därefter 
är tennisbanorna inte återställda. Vi tillsammans med många andra skulle uppskatta att tennisba-
nan skulle färdigställas på nytt på lämplig plats där dom skulle kunna användas av skolbarnen 
och oss boende i Gamla Bro! 

Kommentar 

16.1 Högre bebyggelse finns redan representerat i Bro, närmast på Stationsvägen 50. Även en högre 
bebyggelse kan vara ett inslag i en äldre byggnadstradition. I det nya planförslaget har höjden 
på byggnaderna begränsats till 15 meter. I kommunens gällande översiktsplan framgår det att 
en högre bebyggelse om maximalt 4 våningar är i Bro är en utveckling som kan ske.  
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16.2 Kommunens planavdelning noterar önskemålen om rekreation och återställande av tennisba-
norna.  

17. Fastighetsägare 3 inkom den 5 september 2016 

17.1 Fastighetsägaren anser att det är en olycklig placering av flerbostadshus i 4 våningar. Påverkan 
skulle bli stor för den egna fastigheten men även för resterande omgivande bebyggelse med 
ökad insyn och mindre dagsljus som når egna fastigheten och därmed påverkar bostaden och 
utemiljön negativt.   

17.2 Köpmanvägen har redan idag en ansträngd trafiksituation till följd av den täta busstrafiken som 
har svårt att rymmas inom den befintliga körbanans bredd. Cykelbana behöver anordnas då 
många cyklar på gångbanan eftersom vägen är för smal för att inrymma både busstrafik och 
cyklar. 

17.3 De aktivitetsytor som ingår i fastigheten Härnevi 1:71 används frekvent av närboende och Här-
neviskolan. Fastighetsägaren framför även de synpunkter om att tennisbanan som använts sak-
nar när och går inte längre att använda. Även det lilla parkområde mot Köpmanvägen som an-
vänds som park kommer ha en negativ effekt om denna tas bort då det lummiga i området för-
svinner.  

17.4 Fastighetsägaren framför resonemang om att platsen är olämplig för byggnation av hyresbostä-
der och pekar på flertalet andra tomter som lämpar sig bättre för ändamålet. Att bygga på denna 
plats medför en värdeminskning av fastigheterna runt om och bidrar även till minskad livskvali-
tet för de som bor i närheten. 

Kommentar 

17.1 Se tidigare kommentar 16.1. 

17.2 I dialog med kommunens trafikavdelning har denna detaljplan getts förutsättningar för att bli 
en del av en större framtida satsning på Köpmanvägens trafiksäkerhet. I denna detaljplan har 
förutsättningar skapats för att kunna möjliggöra utveckling av Köpmanvägen i framtiden.  

17.3 Se kommentar 16.2 

17.4 Se kommentarer 16.1. 

Privatpersoner, föreningar och Övriga 

18.  Bro-Lossa Hembygdsförening    inkom den 5 september 2016 

18.1 Föreslaget området är det sista grönområdet i gamla Bro som kan nyttjas för rekreation. Resten 
av det gamla samhället har redan tagits i bruk för bostadsändamål. Från detta perspektiv är det 
viktigt att bevara den befintliga grönytan. 

18.2 Skulle kommunen ändå vilja bygga genom förslag nr 1502 vill vi gärna påpeka vikten av ut-
formningen av bebyggelsen. Ur kulturhistoriskt perspektiv är det viktigt att bibehålla gamla 
Bros karaktär med låghusbebyggelse. Detta betyder att man inte ska bygga för högt i ett område 
där närliggande hus har en maximal våningshöjd på 2 våningar. Ett 4 våningshus mitt i ett villa-
område av småskalig karaktär är inte önskvärt. Maximalt 2 våningar som byggnadshöjd är att 
föredra. Skulle det föreligga ett krav från kommunen på en högre totalhöjd ska den utformas ge-
nom ett 45 graders sadeltak. Sadeltak utformning är den dominerande takkonstruktionen i det 
gamla samhället. Ett bra exempel är lägenhetshuset på Norrgårdsvägen 1-11 (Härnevi 1:63). På 
samrådsmöte i Brohuset den 25e augusti informerade planarkitekten att det föreligger ett krav 
på minst 15 hyreslägenheter. Om man tittar på bebyggelsen på andra sidan Köpmanvägen (Bro 
Prästgård 6:86) ser man att det är fullt möjligt att bygga 2 våningshus och uppfylla ställt krav. 
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Från Hembygdsföreningens sida efterfrågar vi att kommunen prioriterar vikten av gamla Bro 
historiska låghus karaktär framför en vinstdrivande utveckling som bäst tillämpas i område ut-
anför ett tätt- bebyggt och kulturhistoriskt bostadsmiljö.  

Kommentar 

18.1 Kommunens planavdelning har lagt in bevarandebestämmelser i planen som ämnar skydda 
vissa träd i området.  

18.2 Se tidigare kommentarer 16.1. 

19. Privatperson 1 och privatperson 2 inkom den 4 september 2016 

19.1 Det blir en väldigt stor miljöpåverkan i hela gamla Bro. Ett fyravåningshus, eller i förläng-
ningen ett större antal fyravåningshus längs hela Köpmanvägen, avviker från den befintliga mil-
jön med småhus. Det kommer att förändra områdets karaktär, och det för all framtid. Väldigt 
stor miljöpåverkan på intilliggande fastigheter. Den största miljöpåverkan (försämringen) blir 
dock för de som nu bor i angränsande områden. De på andra sidan Köpmanvägen kommer att få 
full insyn in i kök som ligger i markplan och badrum på övervåningen, de vetter båda åt Köp-
manvägen. Dessutom skyms eftermiddags- och kvällssolen vilket har en negativ inverkan på 
tomterna och även för ljusinsläpp från det hållet. Andra grannar ligger så till i förhållande till 
nybyggnationen att deras fastighet skuggas större delen av dagen. 

19.2 Området där bygget planeras är så litet så de nya husen kläms in alldeles för tätt inpå befintlig-
bebyggelse. Bro har ingen brist på mark, det finns ingen anledning att tränga in nya hus på den 
här lilla plätten. Man planerar att bygga på många ställen i Bro. Det måste väl i kommunen fin-
nas en helhetssyn på detta? Vi anser det vara onödigt med en förtätning just här med tanke på att 
det planeras så många nya lägenheter på så mycket bättre lämpade ställen i Bro. 

19.3 Köpmanvägen är idag så smal att två bussar nätt och jämnt kan mötas. Det passerar i dagsläget 
ca 200 bussar per dygn. Denna tunga trafik samt all övrig trafik gör att cyklisterna cyklar på 
gångvägen istället för på vägen, så det skulle behövas en separat cykelbana. Det behövs dessu-
tom en trottoar på norra sidan, vilket också finns med i förslaget. Det skulle också behövas möj-
ligheter till tillfällig parkering för i- och urlastning till de befintliga husen längs Köpmanvägen. 
Idag tvingas bilarna ställa sig längs vägen och blir då ett hinder för trafiken. Med en ökad folk-
mängd kommer också trafiktrycket att öka, vilket innebär ökade behov av en väl fungerande in-
frastruktur. Det kräver en breddning av vägen och det innebär att marken för nybyggnationen 
blir ännu mindre. I förslaget står att det inte finns några hinder för in- och utfarter från Köpman-
vägen och Kamrersvägen. Det är möjligt, men idag är utfart förbjuden från Kamrersvägen till 
Köpmanvägen. Då torde trafiken öka på Kamrersvägen åt andra hållet och Norrgårdsvägen. De 
gatorna är inte anpassade för en ökning av trafiken. Vi förstår inte heller hur det kan betraktas 
som lämpligt med en utfart mot Köpmanvägen. 

19.4 Enligt detaljplanen för byggnationen (s7) krävs en geoteknisk undersökning innan bygglov kan 
ges eftersom marken består av postglaciär lera. Att marken här är instabil märker vi dagligen 
eftersom våra hus, som är i två plan, skakar ordentligt varje gång när bussar och andra tunga 
fordon passerar. Det gör också att vi ifrågasätter om det är lämplig mark att bygga höga fyravå-
ningshus på. Den ökade trafikmängden vid en förtätning av Gamla Bro kommer att påverka 
våra hus mycket negativt, men också vara menligt för de nya. 

19.5 Just nu saknas det väldigt många bostäder överallt, speciellt i Stockholmsområdet. Därför behö-
ver man bygga många bostäder på kort tid. Det är samtidigt väldigt viktigt att man tänker lång-
siktigt när man bygger. I Gamla Bro så finns det en unik bostadsmiljö, ett etablerat småhusom-
råde. Den miljön ska man vara väldigt rädd om och endast med försiktighet göra eventuella änd-
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ringar. Bro är inte Stockholms innerstad, det är viktigt att behålla karaktären av lummig små-
husbebyggelse. Låt området behålla sin speciella karaktär så att det även i framtiden är attraktivt 
och lockar till sig människor. Speciellt från Stockholms stad, där många upplever att förtät-
ningen gått över styr, men även människor från andra håll som vill flytta till Stockholmsområ-
det. Vi själva valde att flytta hit just med anledning av detta och är mycket bekymrade över de 
planerade förändringarna. 

19.6 Det är viktigt att ha någonstans att bo men det är än viktigare att man mår bra där man bor. 
Människor mår bra av att ha träd och grönt omkring sig att se på och att kunna vistas i. Så även 
om Härneviparken är liten är den en viktig oas. Det sitter ofta människor på bänken mitt i par-
ken och det är ett omtyckt promenadstråk. Även skolbarnen använder 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. 

19.7 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. 

Kommentar 

19.1 Solstudier har genomförts som visar på att den planerade bebyggelsen skulle ha minimal påver-
kan på befintlig bebyggelse. Högre bebyggelse finns redan representerat i Bro, närmast på Stat-
ionsvägen 50. Även en högre bebyggelse kan vara ett inslag i en äldre byggnadstradition. För-
tätning i stationsnära är i linje med kommunens översiktsplanen 2010 som är den nu gällande 
översiktsplanen som aktualitetsprövades 2018 och godkändes som aktuell. Se även kommentar 
16.1. 

19.2 Se tidigare kommentar 16.1. 

19.3 Den nya bebyggelsen kommer inte påverka gatubredden negativt utan den del av gatan som    
löper längs med planområdet kommer breddas. 

19.4 Se tidigare kommentar 6.4. 

19.5 Se tidigare kommentar 16.1. 

19.6 Stora delar av den öppna ytan som består av grusplanen kommer bevaras för fritt utrymme mel-
lan husen. Bestämmelser om bevarande av träd har lagts in i plankartan för att bevara större 
etablerade träd som bidrar till det gröna lummiga uttrycket i området.   

19.7 Se tidigare kommentar 16.2. 

20. Privatperson 3  inkom den 22 september 2017 

20.1 Privatperson 3 arbetar på en närliggande skola. Grusplanen där ni tänkte bygga detta används av 
oss och väldigt flitigt dessutom. På rasterna spelar de äldre barnen fotboll där och under hösten 
V.35-44 samt på våren V15-23 har vi stora delar av våra utomhuslektioner i idrott och hälsa där. 
Vi använder också planen till större evenemang på skolan. Eftersom skolan fylls på hela tiden 
och om två år kommer att vara tvåparallellig upp till åk 6 kommer vi att ha ca 300 elever. Den 
yta vi har runt skolgården tror inte jag räcker för det, iallafall inte om man tänker på att de äldre 
barnen (åk 4-6) vill spela fotboll och inte leka på skolgården. Dessutom förlorar vi ju vår plan 
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för utomhuslektioner. Om grusplanen försvinner, vart är det då meningen att vi ska ha vår verk-
samhet?! Vi är jätteglada för vår grusplan med längdhoppsgropen och löparbanan. Dessa använ-
des flitigt under våren och vi kunde träna friidrott ordentligt. Annars hade vi varit tvungna att 
åka till Kungsängen och då tar det en hel förmiddag att åka dit, träna och åka hem. Snälla, snälla 
ta inte vår idrottsplats! Det är tokigt tänkt tycker jag. Vi ska främja barns möjligheter till rörelse. 
Tas grusplanen bort från oss kommer de äldre barnen förmodligen bli stillasittande inomhus. 

Kommentar 

20.1 Kommunens planavdelning tackar för er skrivelse och noterar era önskemål. 

 

Resultat av samrådet 

Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter samrådet: 

 Planbestämmelser har lagts till i plankartan för att reglera framtida bebyggelses utformning. 
Från att vara en detaljplan med en väldigt fri utformning har flera bestämmelser lagts in för att 
styra vad som kommer kunna uppföras samt hur ytorna ska disponeras.  

 Byggnadernas placering kommer styras till ett avstånd om 3 meter från Köpmanvägen. 
 Högsta nockhöjd är reglerad till 15 meter. 
 Byggnadsarean har begränsats till 930 kvadratmeter för alla tre bostadsbyggnader. 
 Utfartsförbud har lagts ut med endast ett släpp mot Köpmanvägen.  
 Parkeringar ska ordnas inom kvartersmarken. 
 Utformningen längs med Köpmanvägen har anpassats till att göra området mer lättillgängligt i 

form av att utrymme har lagts in för att möjliggöra fickparkering längs med gatan som förses 
med trottoar och cykelbana.  

 
Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 

Underlagsmaterial 
Kopior av inkomna yttranden under samrådet. Materialet går att beställa från kommunens Planavdel-
ning. 
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Bakgrund till detaljplanearbetet 
Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014 § 158 tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till de-
taljplan för Köpmanvägen, del av Härnevi 1:71. Detaljplanen handläggs genom normalt planförfa-
rande enligt PBL 2010:900. 

Planens syfte och huvuddrag inför samråd 
Detaljplanens syfte är att skapa riktlinjer och förutsättningar för bostäder och förtätning av bebyggel-
sen längs Köpmanvägen i Bro tätort. Målet är att ge kommunens bostadsbolag möjlighet att, efter be-
hov, utöka det allmännyttiga bostadsbeståndet i ett centralt och kollektivtrafiknära läge.  

Planområdet ligger centralt i gamla Bro stationssamhälle, och innefattar södra delen av Härneviparken, 
ut mot Köpmanvägen, samt den intilliggande fastigheten Härnevi 31:1 som också angränsar mot Kam-
rervägen. När Härneviskolan byggdes om användes parken för uppställning av skolpaviljonger, dessa 
är nu borttagna och platsen är återställd. Området utgörs av en del av en grusplan som tidigare använts 
som t enfamiljshus på villafastigheten Härnevi 31:1. 

Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, mindre gårdshus för exempelvis cykel-
förråd eller redskapsförråd, omplacering av den befintliga gång- och cykelväg som korsar södra delen 
av Härneviparken idag samt förbättringar i dagens gång- och cykelvägslösningar längs med Köpman-
vägen.  

Hur samrådet 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 detaljplane-
förslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset samt på kommunens webbplats 
(www.upplands-bro.se/detaljplankopmanvagen). 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 samrå-
det, kartan finns tillgänglig hos Upplands Bro kommun.  

Inkomna yttranden, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 20 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
4 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 den 5 september 2016 

2. Lantmäteriet ........................................................................................  inkom den 2 september 2016 

3. Trafikverket ........................................................................................  inkom den 2 september 2016 
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Kommunala nämnder 

4. Utbildningsnämnden ..............................................................................  inkom den 29 augusti 2016 

5. Kultur- och Fritidsnämnden ..............................................................  inkom den 23 september 2016 

6. Bygg- och Miljönämnden .................................................................  inkom den 29 september 2016 

7. Tekniska nämnden ..................................................................................  inkom den 9 oktober 2016 

Övriga remissinstanser 

8. Svenska Kraftnät ........................................................................................... inkom den 22 juli 2016 

9. Norrvatten ............................................................................................... inkom den 16 augusti 2016 

10. E.ON Elnät Sverige AB .......................................................................... inkom den 25 augusti 2016 

11. Trafikförvaltningen ................................................................................. inkom den 29 augusti 2016 

12. E.ON Värme Sverige AB .................................................................... inkom den 5 september 2016 

13. Brandkåren Attunda ............................................................................. inkom den 5 september 2016 

14. Skanova ............................................................................................... inkom den 5 september 2016 

Berörda fastighetsägare  

15. Eeva-Liisa Purolainen ............................................................................. inkom den 28 augusti 2016 

16. Pertti Purolainen ..................................................................................... inkom den 28 augusti 2016 

17. Brf Köpmannen 2 ................................................................................ inkom den 5 september 2016 

Privatpersoner, föreningar och Övriga 

18. Hembygdsföreningen Bro-Lossa ......................................................... inkom den 5 september 2016 

19. Eva Gustafsson och Ove Wåhlberg…………………………………..inkom den 5 september 2016 

20. Anna Johannsson ............................................................................... inkom den 22 september 2017 

Inkomna yttranden med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Köpmanvägen. 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 den 5 september 2016 

1.1 I planbeskrivningen nämns miljökvalitetsnormerna (MKN) för vattenförekomsten Mälaren-Gör-
väln, statusklassningarna för vattenförekomsten behöver kompletteras. Enligt kommunens be-
dömning förväntas detaljplanen inte medföra så stora ökade flöden av dagvatten att fördröj-
ningsdammar eller andra större vattenföretag är nödvändiga. Länsstyrelsen anser att kommunen 
bör förtydliga på vilka grunder dessa slutsatser dras. Det bör även tydliggöras hur tillkommande 
dagvatten inom planområde avses hanteras. En bedömning har gjorts att detaljplanen inte kom-
mer innebära negativ påverkan på statusen i vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Dock har 
ingen uppskattning eller beräkning gjorts av hur föroreningsbelastningar kommer att påverkas 
av planen och på vilket sätt eventuella dagvattenåtgärder kan minska påverkan. I det fortsatta 
planarbetet behöver det förtydligas hur utsläppen av föroreningar från dagvatten till recipient 
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inte ökar och att de helst minskas. Länsstyrelsen vill påminna om att miljökvalitetsnormerna är 
bindande för kommuner och myndigheter. I plankartan finns det en planbestämmelse, b5 om att 
dagvatten skall infiltreras. Samtidigt konstateras det att marken till större delen består av post-
glacial lera, en jordart med begränsade infiltrationsmöjligheter. Kommunen bör förtydliga vad 
som avses och om det är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) som avses.   

1.2 Planområdet ligger ca 80 meter norr om järnvägen. Då ny bostadsbebyggelse föreslås i närhet 
av spårtrafik anser Länsstyrelsen att det i planhandlingarna tydligt behöver framgå att riktlinjer 
för buller kan hållas. För denna detaljplan som bedrivs enligt bestämmelserna för ett normalt 
planförfarande gäller riktvärden enligt prop. 1996/97:53. 

1.3 Länsstyrelsen anser att kommunen inom planprocessen behöver säkerställa att det inte finns risk 
för ras eller skred inom planområdet med anledning av planerad bebyggelse. Kommunen bör 
även beakta att de geotekniska förhållandena och markstabiliteten kan komma att påverkas av 
ett förändrat klimat med bland annat ökad nederbörd och högre temperaturer. 

1.4 En fornlämning finns inom den tänkta prickmarken, RAÄ-nr Bro 154:1, vilken bör markeras på 
plankartan med information under planbestämmelser. Det kan stå Fornlämning, skyddad enligt 
Kulturmiljölagen. 

1.5 I detaljplanen finns inga bestämmelser för exploateringsgrad eller placering av byggnader. 
Länsstyrelsen anser att detta är allt för otydligt då detta kan medföra konsekvenser, bl.a. för 
dagvattenhantering. Istället för antal våningar bör höjd över marknivå anges som planbestäm-
melse. 

1.6 Det framgår varken i planbeskrivningen eller på plankartan hur hög bebyggelsen avses vara i 
meter. Vid planering av byggnader eller anordningar högre än 20 meter över marknivå behöver 
kommunen i tidigt skede samråda med Luftfartsverket, och vid behov beställa en flyghinderana-
lys. Luftfartsverket utreder eventuell påverkan på samtliga flygplatsers influensområden. 

Kommentar 

1.1 En dagvattenutredning har genomförts för planområdet. I den framgår det att det dagvatten 
kommer uppkommer till följd av den nya bebyggelsen kommer kunna fördröjas inom planområ-
det innan det leds vidare till dagvattennätet. Enligt de beräkningar som gjorts för dagvatten 
inom planområdet kommer föroreningshalterna minska efter fördröjning i de föreslagna åtgär-
derna och recipientens värden försämras inte efter exploateringen.  

1.2 En bullerutredning har tagits fram för det nya planförslaget. Utredningen visar att en framtida 
bebyggelse uppfyller såväl dagens bullerkrav som de tidigare kraven enligt prop. 1996/97:53.  

1.3 En geoteknisk undersökning har gjorts av planområdet och enligt utredningen framgår det att 
marken består av lera primärt varför delar av den framtida bebyggelsen kommer behöva an-
vända sig av pålningsteknik för att säkra en stabil grundläggning. Det föreligger inga risker för 
vare sig skred eller ras enligt undersökningen.  

1.4 Den korrekta beteckningen för fornlämningen är RAÄ-nr Bro 154:4. Den har markerats tydli-
gare i den reviderade grundkartan och möjligheten till exploatering har anpassats utifrån 
skyddsområdet för denna.  

1.5 Plankartan har reviderats och i det nya förslaget finns det bestämmelsen e1 som styr storlek på 
bostäderna och e2 som styr storlek på gårdsbyggnader.  

1.6 Plankartan har reviderats och höjderna för byggnaderna har begränsats till högsta nockhöjd 
till 15,0 meter och kommer därmed inte påverka influensområdet för flygtrafiken. 

2. Lantmäteriet inkom den 2 september 2016 
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2.1 Grundkartan är inte uppdaterad sedan september 2015, varför grundkartans aktualitet inte är            
acceptabel. Grundkartan bör inte vara äldre än tre månader. Det måste finnas minst två rutnäts-
kryss med koordinatangivelse i nord-sydlig riktning och minst två rutnätskryss med koordina-
tangivelse i öst-västlig riktning. Detta för att säkerställa skalriktigheten på kartan. 

2.2 Enligt plankartan ser det även ut som att mark på fastigheterna Upplands-Bro Härnevi 12:40 
och 1:40 är planerade för allmän platsmark. Är tanken att den marken ska överföras genom fas-
tighetsreglering till 1:71 så ska det anges i plan- och genomförandebeskrivning och fastighet-
erna ska tas upp i förslaget. 

2.3 Det är oklart om ledningsrätt eller servitut ska bildas för E- och u-områdena. Ekonomiska frågor 
behöver då kompletteras med upplysning om eventuell ersättning och förrättningskostnad för 
upplåtelse av ledningsrätt eller servitut. Det är oklart vad avsikten är med E-området. Ska den 
avstyckas till en egen fastighet eller ingå i kommunens fastighet. 

Kommentar  

2.1 Kommunen har tagit fram en uppdaterad grundkarta inför granskningen som har korrigerats 
enligt Lantmäteriets synpunkter.  

2.2 Plankartan har reviderats. Reglering av privat mark kommer inte vara aktuellt för tillskapandet 
av allmän platsmark 

2.3 För E- och u-området inom detaljplanen kommer ett avtalsservitut upprättas för att säkerställa 
markåtkomst för ledningsägaren.  

 

3. Trafikverket inkom den 2 september 2016 

 

3.1 Trafikverket ser positivt på att bostäder planeras i kollektivtrafiknära lägen, med god tillgänglig-
het till kollektivtrafik. Att tillhandahålla trygga och attraktiva parkerings-möjligheter för cykel 
för kommande bostäder bör ingå i fortsatt planering, för att stimulera till hållbara transporter. 

3.2 Trafikverket anser att en bullerutredning måste tas fram för detaljplanen för att kunna säkerhets-
ställa att bullerkrav från Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader kla-
ras. Beräknade gränsvärden för buller och vibrationer som ska innehållas måste utgå från Tra-
fikverkets basprognoser för år 2040 för att de ska kunna bedömas av Trafikverket. Enligt bas-
prognos 2040 vid Bro är det 208 resandetåg per dygn (96 Intercity, 2 natt tåg, 110 pendeltåg), 
samt 5 godståg per dygn. 

3.3 Det står i planbeskrivningen att detaljplaneområdet ligger cirka 100 meter norr om järnvägen. 
När vi mäter upp avståndet i plankartan får vi avståndet till knappt 80 meter. På översiktskartan 
bör aktuell fastighet markeras. 

Kommentar 

3.1 Kommunen tackar för synpunkten och har lagt in bestämmelse e1 som skapar möjlighet att 
inom planområdet möjliggöra för byggnation av cykelförråd. 

3.2 Kommunen har tagit fram en bullerutredning för det nya planförslaget som redovisar en till-
fredställande bullersituation för bostäderna som uppfyller kraven enligt Förordning 
(2015:216). Se även tidigare kommentar 1.2. 

3.3 Avståndet har reviderats i planbeskrivningen och översiktskartan har reviderats utifrån syn-
punkt. 
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Kommunala nämnder 

4. Utbildningsnämnden inkom den 23 augusti 2016 

4.1 Utbildningskontoret konstaterar att Härneviskolan ligger i nära anslutning till den kommande 
byggarbetsplatsen och att det därför finns behov av att se över hur skolan och dess elever påver-
kas av det planerade arbetet. Framförallt gäller det den grusplan som ligger precis intill den ak-
tuella marken. Grusplanen används på raster samt på idrottslektioner. 

4.2 Utbildningskontoret vill särskilt betona elevernas säkerhet kring byggplatsen. Vid byggnationer 
sker ofta tunga och stora transporter och det är angeläget att dessa i möjligaste mån anpassas ef-
ter tider då färre elever rör sig i anslutning till området. Många av eleverna kommer till skolan 
via Härnevi skolväg. Även skolskjuts och skoltaxi transporterar elever på denna väg och det är 
viktigt att elever som går eller cyklar samt de olika skolskjutsarna kan komma fram till skolan 
på ett säkert sätt. 

4.3 Ett annat område som Utbildningskontoret vill uppmärksamma är tillgången till parkeringsplat-
ser i området. Idag används parkeringen vid den gamla brandstationen av anställda och besökare 
till Härenviskolan, Ullevi förskola, Språkoteket, Skoldatateket, Arbetsmarknadsenheten och 
Härnevimottagningen. Planerna på att utöka antalet bostäder ytterligare i området kräver det att 
hänsyn tas till detta. 

4.4 Utbildningskontoret vill också uppmana att den intilliggande grusplanen rustas upp i samband 
med eventuell byggnation. Den ägs inte av Upplands-Bro hus och sköts inte om på ett för områ-
det tillfredställande sätt. Då Härneviskolan använder grusplanen mycket finns ett stort intresse 
för Utbildningskontoret att åtgärder och upprustning av planen sker. 

4.5 Utbildningskontoret konstaterar att ovan angivet förslag till detaljplan inte står i strid med bar-
nens bästa om arbetet sker på ett sådant sätt att Härneviskolans elevernas säkerhet vid byggnat-
ion respekteras. 

Kommentar 

4.1 Den grusplan som idag används för aktivitet kommer still största del att bevaras för fortsatt ak-
tivitet.   

4.2 Det finns inga verktyg i planläggning för att säkerställa att framtida arbeten utförs på ett säkert 
sätt. Annan lagstiftning styr detta och säkerställer att arbetsplatsen är en säker miljö för passe-
rande och de som arbetar där.  

4.3 Detaljplanen har ett parkeringstal om 0,5 bilar per lägenhet vilket är en rimlig siffra för bostä-
der i ett stationsnära läge. Parkeringstalet för cyklar är 2,0 per bostad. 

4.4 Kommunens planavdelning tackar för synpunkten om behov av upprustning av grusplanen. Frå-
gan bör hanteras av tekniska kontoret som sköter utemiljön i kommunen. 

4.5 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. 

5. Kultur- och Fritidsnämnden inkom den 23 september 2016 

5.1 Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på den föreslagna exploateringen och nämnden har inget 
att erinra mot förslaget. 

Kommentar 

5.1 Kommunens planavdelning noterar Kultur- och Fritidsnämndens yttrande. 
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6. Bygg- och Miljönämnden inkom den 29 september 2016 

6.1 Planbestämmelse behövs för bullernivåer. Miljöavdelningen konstaterar att planbestämmelser 
helt saknas avseende bullernivåer. I planbeskrivningen sid 9 står att eftersom inga risker kunnat 
påvisas i den riskutredning som tagits fram i planarbetet så ställs inga specifika krav på brand- 
eller bullerskyddande åtgärder avseende materialval/byggteknik. Miljöavdelningen konstaterar 
att i den riskanalys som utförts omnämns inte bullerfrågan överhuvudtaget och miljöavdel-
ningen tolkar detta som att någon beräkning/bedömning för buller inte är utförd. Ekvivalent 
ljudnivå utomhus ska uppfylla rekommendationerna i Förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader. 

6.2 Den nya byggnationen kan medföra en ökad hårdgjord yta inom planområdet och därmed en 
ökad mängd dagvatten. Innan planen antas bör det därför säkerställas genom avstämning med 
kommunens Tekniska avdelning att den kommunala dagvattenledningen har kapacitet att ta 
emot ett ökat dagvattenflöde från planområdet.Upplands-Bro kommun har inte beslutat om 
några riktvärden för föroreningshalter i dagvatten som släpps till recipient, men Regionala dag-
vattennätverket i Stockholms län tog i februari 2009 fram ett dokument med förslag till riktvär-
den för dagvattenutsläpp. Miljöavdelningen anser att dessa riktvärden bör vara vägledande vid 
projektering för dagvattenrening inom planområdet. 

6.3 Miljöavdelningen ser positivt på att planområdet kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät eftersom 
fjärrvärme generellt är en miljömässigt bra energiförsörjningsmetod. 

6.4 Risken för markradon inom planområdet är inte undersökt. En radonriskundersökning bör           
utföras för att fastställa vilken nivå av radonsäkert byggande som behövs för nya byggna-
der.Bygglovsavdelningen drar slutsatsen att planarbetet lett till ett krav om geoteknisk utredning 
innan bygglov kan ges. Bygglovsavdelningen anser att det är försent i processen. Det finns rätts-
fall om skadeståndskrav från exploatör gällande detaljplanering och kravet på markens lämplig-
het för det planerade ändamålet. Rättsfall gällande både förorenad mark och hållfasthet. Därför 
anser bygglovsavdelningen att en geoteknisk undersökning inklusive radonriskundersökning ska 
tidigareläggas och bör utföras innan detaljplan antas av kommunen. Lämplighet enligt kapitel 2 
i PBL. 

6.5 Avstånd till huvudgata bör regleras med prickmark efter det att tekniska avdelningens trafi-
kingenjörer tillfrågats om lämpligt avstånd.Byggrätt gällande byggnadernas byggnadsarea bör 
finnas för att kunna säkerställa att tomter ordnas på ett planerat sätt med uteplats, grönyta, par-
kering och kompletterande byggnader för till exempel avfall och cyklar. Av kap 8 PBL följer: 
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler 
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, det på tomten eller i närheten 
av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns till-
räckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska man i första hand ordna friyta. 

 

Kommentar 

6.1 En bullerutredning har gjorts efter det nya förslaget för detaljplan. Utredningen visar att den 
framtida bebyggelsen kommer klara av både de kvav som ställs i prop. 1996/97:53 som är de 
gällande bullerriktvärdena för en plan som handläggs i detta förfarande men uppfyller även de 
nya kraven som finns i gällande bullerförordning. 

6.2 I planbeskrivningen finns en mer utförlig redogörelse om dagvattenhanteringen inom området. 
Dagvattenutredningen som tagits fram för det nya förslaget visar på att föroreningshalterna 
inte kommer öka efter planerad exploatering om de föreslagna åtgärderna genomförs. 
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6.3 Kommunens planavdelning noterar synpunkten.  

6.4 En geoteknisk utredning har tagits fram som även undersökt förekomsten av markradon. Enligt 
rapporten förekommer visst markradon i området varför ett radonsäkert byggnadssätt rekom-
menderas.  

6.5 Byggrätten enligt det reviderade förslaget har ändrats och striktare regleringar för att styra 
byggnadernas placering och storlek har lagts in i plankartan. 
 

7. Tekniska nämnden inkom den 9 oktober 2016 

7.1 Tekniska nämnden anser att det är viktigt att valet av placering och utformning för ny gång- och 
cykelväg inom området samt trottoar längs med Köpmanvägen sker i samordning med kommu-
nens tekniska avdelning. Vidare anser nämnden att det i exploateringsavtalet ska regleras explo-
atörens ansvar för ny gång- och cykelväg. Kollektivtrafikens framkomlighet är mycket viktig 
längs med Köpmanvägen och in- och utfarter längs med vägen måste begränsas för att skapa en 
trafiksäker och framkomlig miljö. Tekniska nämnden anser även att parkering till bostadsområ-
det ska anläggas på kvartersmark. Även gallringen av träden inom planområdet ska ske i sam-
ordning med kommunens tekniska avdelning. 

7.2 Tekniska nämnden har som önskemål att det under planprocessen ges förslag till hur avfallshan-
teringen inom området ska lösas. Detta för att säkerställa en fungerande avfallshantering för att 
uppfylla arbetsmiljö- och framkomlighetskrav för hämtningsfordon och hämtningspersonal. Ge-
nom att diskutera avfallsfrågor tidigt i planprocessen synliggörs också tillgängligheten för av-
fallslämnare där rätt utformade avfallsutrymmen och hämtningsplatser inbjuder till att avfallet 
hanteras på rätt sätt. 

7.3 Tekniska nämnden anser att fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till kom-
munalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning.  

7.4 Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver tillkom-
mande ytor som kommer att driftas och underhållas av kommunen i framtiden som en effekt av 
planen. . I kommande exploateringsavtal är det angeläget att reglera tekniska anläggningar, ex-
empelvis LED-belysning. 

Kommentar 

7.1 Parkeringar för bostäderna kommer att skapas inom planområdet med en norm på 0,5 parke-
ringsplatser per bostad. Möjlighet för cykelparkering har även lagts in på plankartan. In- och 
utfart till fastigheten kommer ske från Köpmanvägen. För att minimera påverkan på befintlig 
trafik på Köpmanvägen har utfartförbud lagts ut på plankartan för att limitera möjligheterna 
till flera utfarter.   
 

7.2 Avfallshanteringen hanteras inom planområdet enligt tekniska nämnden synpunkt. 

7.3 Kommunens planavdelning noterar Tekniska nämndens önskemål. 

7.4 I planbeskrivningen har ett stycke lagts till som redovisar de tillkommande ytorna som kommu-
nen blir huvudman för. En mindre breddning av gaturummet längs med Köpmanvägen tillkom-
mer samt att den befintliga GC-vägen som skär genom planområdet idag kommer flyttas men 
även fortsättningsvis skötas av kommunen. 
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Övriga remissinstanser 

8. Svenska Kraftnät inkom den 22 juli 2016 

8.1 Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra 
mot upprättat förslag. 

Kommentar 

8.1 Kommunens planavdelning noterar Svenska Kraftnät:s konstaterande. 

9. Norrvatten inkom den 16 augusti 2016 

9.1 Norrvatten har inga huvudvattenledningar eller anläggningar inom det aktuella planområdet och 
har därför inga synpunkter att framföra angående detta planförslag. 

Kommentar 

9.1 Kommunens planavdelning tackar för skrivelsen. 

10.  E.ON Elnät Sverige AB   inkom den 25 augusti 2016 

10.1 Vi har i Dp Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) erhållit ett E-område som vi anser räcka för 
framtida bygge av nätstation. För framtida arbeten finns restriktioner i form av krav på avstånd 
och arbetsytor intill ledningar och e-området. 

10.2 Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar 
av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebe-
skrivningen. 

Kommentar 

10.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

10.2 Kommunens planavdelning noterar detta. 

11. Trafikförvaltningen inkom den 29 augusti 2016 

11.1 Inga betydande risker för bullerstörning enligt den analys som tagits fram. Byggnader ska plan-
eras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller innehålls i 
sovrum. Det innebär att sovrum bör undvikas mot busstrafikerade gator på grund av risk för 
störning från busstrafiken. 

Kommentar 

11.1 Kommunens planavdelning noterar Trafikförvaltningens synpunkter. 

12. E.ON Värme Sverige AB inkom den 5 september 2016 

12.1 Distribution & Kund i Stockholm tillsammans med Affärer, inom E.ON Värme Sverige AB, tit-
tar gärna på möjligheten att ansluta fastigheten till fjärrvärme. Befintlig fjärrvärme ligger en bit 
bort.  

Kommentar 

12.1 Kommunens planavdelning noterar informationen. 

13. Brandkåren Attunda inkom den 5 september 2016 

13.1 Vid beräkningar av samhällsrisk i riskanalysen beaktas endast det aktuella planområdet. Brand-
kåren Attunda anser att man vid beräkningar av samhällsrisk inte bara ska ta hänsyn till det ak-
tuella planområdet utan hela det område som påverkas av risken. Endast med en sådan ingång 
kan ett korrekt beslutsunderlag tas fram om det riskbidrag som det aktuella planområdet bidrar 
med till områdets totala samhällsrisk kan anses vara acceptabelt. 
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13.2 Beräknade explosionslaster och tillämpning av dem för kvantifiering av konsekvenser som re-
dovisas i avsnitt 2.1.2 i bilaga har beräknats med antagande om fri avlastning och har inte beak-
tat förstärkning av trycket genom reflektion mot yta. Brandkåren Attunda bedömer därför att 
konsekvensberäkningarna underskattats. 

13.3 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har genomfört en kartläggning av mark-
stabilitet i områden där det finns risk för jordrörelser. En sådan, daterad 1997, finns tillgänglig 
för Bro som visar på att riskområde finns beläget i nära anslutning till planområdet. Brandkåren 
Attunda anser att bedömning bör göras av om ytterligare utredning krävs. 

13.4 18.4 Planområdet ligger inom 10 minuters insatstid från nuvarande brandstationsplacering i 
Upplands-Bro kommun. Med insatstid avses här summan av anspänningstid, körtid och an-
greppstid. I samband med utrymning och släckinsats med hjälp av räddningstjänstens utrustning 
måste åtkomligheten vara tillfredsställande. Åtkomlighet för räddningstjänsten fordon ska sä-
kerställas i det fortsatta planarbetet. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten 
för räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. I det fall byggnaderna projekteras med en ut-
rymningslösning som förutsätter räddningstjänstens medverkan ställs särskilda krav på fram-
komlighet och uppställningsytor för räddningstjänstens stegutrustning. Se vidare Brandkåren 
Attundas dokument Vägledning för utrymning med räddningstjänstens stegutrustning, N-11798. 
Brandkåren Attunda vill också belysa att insatstiden för räddningstjänstens höjdfordon översti-
ger 10 minuter, vilket innebär begränsningar av möjlighet till utrymning med hjälp av rädd-
ningstjänsten. 

13.5 Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt 
Vattens rekommendationer. Se Brandkåren Attundas riktlinjer för brandvattenförsörjning, BA 
N1-5. Brandkåren Attunda anser att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och brandvatten-
försörjning ska säkerställas i detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att frågorna an-
nars förbises i byggskedet. 

Kommentar 

13.1 Kommunens planavdelning tackar för skrivelsen.. 

13.2 Kommunens planavdelning noterar detta men förlitar sig på riskutredningens slutsatser.  

13.3 En geoteknisk undersökning har gjorts för planområdet som visar på behov av pålning för 
framtida byggnation för att säkerställa en säker byggnadskonstruktion.  

13.4 De byggnader som planeras på fastigheten kommer kunna utrymmas genom räddningstjänstens 
stegbilar som har möjlighet att angöra inom 50 meter från byggnaderna. Ett alternativ till att 
utrymning sker med stegar är att trapphusen byggs brandsäkra med så kallade tr2-trapphus. 

13.5 Brandpost finns i direkt anslutning till planområdet på Köpmanvägen. Planavdelningen anser 
att angöring med brandbil inom planområdet är möjligt inom de parkeringsfickor som skapats 
för angöring med sopbil. 

14. Skanova inkom den 5 september 2016 

14.1 Skanova har ledningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta. Skanova önskar att så långt 
som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i sam band med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i plan-
handlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar 
den. 
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Kommentar 

14.1 Kommunen tackar för skrivelsen. Flytt av befintliga ledningar i marken bekostas av exploatören 
och detta är inskrivet i planbeskrivningen.  

Berörda fastighetsägare  

15. Eeva-Liisa Purolainen inkom den 28 augusti 2016 

15.1 Tidigare spelade vi ofta tennis där på tennisbanan. Sedan förvandlades området till ett proviso-
riskt skolområde i samband med Härneviskolans renovering. Därefter är banorna inte åter-
ställda. Vi tillsammans med många andra uppskattar att tennisbanan skulle färdigställas på nytt! 

15.2 Gamla Bro saknar en förskola och denna byggnation i stället för höghus skulle tillsammans med 
nya Härneviskolan kunna utnyttja grusplanen till sport – och friluftsaktiviteter. Detta skulle 
kunna ger ju samhällsekonomiska förbättringar och besparingar när flera olika verksamheter 
och även privat personer kunde använda om dessa förhoppningsvis återställda banor blir av. En 
låg förskolebyggnad skulle bättre smälta in till omgivningen när det inte finns några höghus i 
området. Den skulle ge många nya unga familjer möjligheter att placera sina barn nära en skola 
och pendeltåget. Då skulle flera familjer kunna ha både förskole- och skolbarnen nära den efter-
traktade kollektivtrafiken samt skulle ge ett mer hållbart samhälle. Förskolan skulle minska an-
vändandet av privata fordon och underlätta familjers livspussel och minska stressen för dem när 
förskolan, skolan och allmänna kommunikationer så gott som på samma ställe. 

Kommentar 

15.1 Kommunens planavdelning noterar önskemålet om att återställa tennisbanorna. 

15.2 Det kommunala bostadsbolaget ser ett behov av att bygga hyresbostäder i kollektivtrafiknära 
lägen, något som är i linje med kommunens gällande Översiktsplan. Del av kommunägda fastig-
heten Härnevi 1:71 har med anledning av detta anvisats till Upplands-Brohus som äger grann-
fastigheten. 
 

16. Pertti Purolainen inkom den 28 augusti 2016 

16.1 Idag saknar Gamla Bro en förskola. En låg 1 – 2 våningshus som inhyser förskolan på fastig-
heten Härnevi 1:71 skulle passa mycket bra i området! Den skulle ge många familjer möjlig-
heter att placera sina barn i förskolan nära en skola och pendeltåget. Då skulle flera familjer 
kunna lämna både förskole- och skolbarnen på nästan samma plats. Detta skulle minska använ-
dandet av privata fordon och underlätta familjers livspussel och minska stressen för dem när 
förskolan, skolan och allmänna kommunikationer finns så gott som på samma ställe.  Vi tillsam-
mans med många andra skulle uppskatta att bebyggelsen i området förblir låg. 

16.2 Dessutom skulle förskolan tillsammans med den nya Härneviskolan och boende i området 
kunna utnyttja kvarvarande delen av fastigheten till sport – och friluftsaktiviteter. Tidigare spe-
lade vi tennis på tennisbanan på platsen där det nya höghuset skulle byggas. Området förvandla-
des sedan till ett provisoriskt skol-område i samband med Härneviskolans renovering. Därefter 
är tennisbanorna inte återställda. Vi tillsammans med många andra skulle uppskatta att tennisba-
nan skulle färdigställas på nytt på lämplig plats där dom skulle kunna användas av skolbarnen 
och oss boende i Gamla Bro! 

Kommentar 

16.1 Högre bebyggelse finns redan representerat i Bro, närmast på Stationsvägen 50. Även en högre 
bebyggelse kan vara ett inslag i en äldre byggnadstradition. I det nya planförslaget har höjden 
på byggnaderna begränsats till 15 meter. I kommunens gällande översiktsplan framgår det att 
en högre bebyggelse om maximalt 4 våningar är i Bro är en utveckling som kan ske.  
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16.2 Kommunens planavdelning noterar önskemålen om rekreation och återställande av tennisba-
norna.  

17. Brf Köpmannen 2 inkom den 5 september 2016 

17.1 Föreningen anser att det är en olycklig placering av flerbostadshus i 4 våningar. Påverkan skulle 
bli stor för den egna föreningen men även för resterande omgivande bebyggelse med ökad insyn 
och mindre dagsljus som når egna fastigheten och därmed påverkar bostaden och utemiljön ne-
gativt.   

17.2 Köpmanvägen har redan idag en ansträngd trafiksituation till följd av den täta busstrafiken som 
har svårt att rymmas inom den befintliga körbanans bredd. Cykelbana behöver anordnas då 
många cyklar på gångbanan eftersom vägen är för smal för att inrymma både busstrafik och 
cyklar. 

17.3 De aktivitetsytor som ingår i fastigheten Härnevi 1:71 används frekvent av närboende och Här-
neviskolan. Föreningen framför även de synpunkter om att tennisbanan som använts saknar när 
och går inte längre att använda. Även det lilla parkområde mot Köpmanvägen som används som 
park kommer ha en negativ effekt om denna tas bort då det lummiga i området försvinner.  

17.4 Föreningen framför resonemang om att platsen är olämplig för byggnation av hyresbostäder och 
pekar på flertalet andra tomter som lämpar sig bättre för ändamålet. Att bygga på denna plats 
medför en värdeminskning av fastigheterna runt om och bidrar även till minskad livskvalitet för 
de som bor i närheten. 

Kommentar 

17.1 Se tidigare kommentar 16.1. 

17.2 I dialog med kommunens trafikavdelning har denna detaljplan getts förutsättningar för att bli 
en del av en större framtida satsning på Köpmanvägens trafiksäkerhet. I denna detaljplan har 
förutsättningar skapats för att kunna möjliggöra utveckling av Köpmanvägen i framtiden.  

17.3 Se kommentar 16.2 

17.4 Se kommentarer 16.1. 

Privatpersoner, föreningar och Övriga 

18.  Bro-Lossa Hembygdsförening    inkom den 5 september 2016 

18.1 Föreslaget området är det sista grönområdet i gamla Bro som kan nyttjas för rekreation. Resten 
av det gamla samhället har redan tagits i bruk för bostadsändamål. Från detta perspektiv är det 
viktigt att bevara den befintliga grönytan. 

18.2 Skulle kommunen ändå vilja bygga genom förslag nr 1502 vill vi gärna påpeka vikten av ut-
formningen av bebyggelsen. Ur kulturhistoriskt perspektiv är det viktigt att bibehålla gamla 
Bros karaktär med låghusbebyggelse. Detta betyder att man inte ska bygga för högt i ett område 
där närliggande hus har en maximal våningshöjd på 2 våningar. Ett 4 våningshus mitt i ett villa-
område av småskalig karaktär är inte önskvärt. Maximalt 2 våningar som byggnadshöjd är att 
föredra. Skulle det föreligga ett krav från kommunen på en högre totalhöjd ska den utformas ge-
nom ett 45 graders sadeltak. Sadeltak utformning är den dominerande takkonstruktionen i det 
gamla samhället. Ett bra exempel är lägenhetshuset på Norrgårdsvägen 1-11 (Härnevi 1:63). På 
samrådsmöte i Brohuset den 25e augusti informerade planarkitekten att det föreligger ett krav 
på minst 15 hyreslägenheter. Om man tittar på bebyggelsen på andra sidan Köpmanvägen (Bro 
Prästgård 6:86) ser man att det är fullt möjligt att bygga 2 våningshus och uppfylla ställt krav. 
Från Hembygdsföreningens sida efterfrågar vi att kommunen prioriterar vikten av gamla Bro 
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historiska låghus karaktär framför en vinstdrivande utveckling som bäst tillämpas i område ut-
anför ett tätt- bebyggt och kulturhistoriskt bostadsmiljö.  

Kommentar 

18.1 Kommunens planavdelning har lagt in bevarandebestämmelser i planen som ämnar skydda 
vissa träd i området.  

18.2 Se tidigare kommentarer 16.1. 

19. Eva Gustafsson och Ove Wåhlberg inkom den 4 september 2016 

19.1 Det blir en väldigt stor miljöpåverkan i hela gamla Bro. Ett fyravåningshus, eller i förläng-
ningen ett större antal fyravåningshus längs hela Köpmanvägen, avviker från den befintliga mil-
jön med småhus. Det kommer att förändra områdets karaktär, och det för all framtid. Väldigt 
stor miljöpåverkan på intilliggande fastigheter. Den största miljöpåverkan (försämringen) blir 
dock för de som nu bor i angränsande områden. Vi på andra sidan Köpmanvägen kommer att få 
full insyn i våra kök som ligger i markplan och i våra badrum på övervåningen, de vetter båda åt 
Köpmanvägen. 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. 

19.2 Området där bygget planeras är så litet så de nya husen kläms in alldeles för tätt inpå befintlig-
bebyggelse. Jämför t.ex. med Bro Prästgård 6:31 som är på 1,5 ha. Bro har ingen brist på mark, 
det finns ingen anledning att tränga in nya hus på den här lilla plätten. Man planerar att bygga 
på många ställen i Bro. Det måste väl i kommunen finnas en helhetssyn på detta? Vi anser det 
vara onödigt med en förtätning just här med tanke på att det planeras så många nya lägenheter 
på så mycket bättre lämpade ställen i Bro. 

19.3 Köpmanvägen är idag så smal att två bussar nätt och jämnt kan mötas. Det passerar i dagsläget 
ca 200 bussar per dygn. Denna tunga trafik samt all övrig trafik gör att cyklisterna cyklar på 
gångvägen istället för på vägen, så det skulle behövas en separat cykelbana. Det behövs dessu-
tom en trottoar på norra sidan, vilket också finns med i förslaget. Det skulle också behövas möj-
ligheter till tillfällig parkering för i- och urlastning till de befintliga husen längs Köpmanvägen. 
Idag tvingas vi ställa oss längs vägen och blir då ett hinder för trafiken. Med en ökad folkmängd 
kommer också trafiktrycket att öka, vilket innebär ökade behov av en väl fungerande infrastruk-
tur. Det kräver en breddning av vägen och det innebär att marken för nybyggnationen blir ännu 
mindre. I förslaget står att det inte finns några hinder för in- och utfarter från Köpmanvägen och 
Kamrersvägen. Det är möjligt, men idag är utfart förbjuden från Kamrersvägen till Köpmanvä-
gen. Då torde trafiken öka på Kamrersvägen åt andra hållet och Norrgårdsvägen. De gatorna är 
inte anpassade för en ökning av trafiken. Vi förstår inte heller hur det kan betraktas som lämp-
ligt med en utfart mot Köpmanvägen. 

19.4 Enligt detaljplanen för byggnationen (s7) krävs en geoteknisk undersökning innan bygglov kan 
ges eftersom marken består av postglaciär lera. Att marken här är instabil märker vi dagligen 
eftersom våra hus, som är i två plan, skakar ordentligt varje gång när bussar och andra tunga 
fordon passerar. Det gör också att vi ifrågasätter om det är lämplig mark att bygga höga fyravå-
ningshus på. Den ökade trafikmängden vid en förtätning av Gamla Bro kommer att påverka 
våra hus mycket negativt, men också vara menligt för de nya. 

19.5 Just nu saknas det väldigt många bostäder överallt, speciellt i Stockholmsområdet. Därför behö-
ver man bygga många bostäder på kort tid. Det är samtidigt väldigt viktigt att man tänker lång-
siktigt när man bygger. I Gamla Bro så finns det en unik bostadsmiljö, ett etablerat småhusom-
råde. Den miljön ska man vara väldigt rädd om och endast med försiktighet göra eventuella änd-
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ringar. Bro är inte Stockholms innerstad, det är viktigt att behålla karaktären av lummig små-
husbebyggelse. Låt området behålla sin speciella karaktär så att det även i framtiden är attraktivt 
och lockar till sig människor. Speciellt från Stockholms stad, där många upplever att förtät-
ningen gått över styr, men även människor från andra håll som vill flytta till Stockholmsområ-
det. Vi själva valde att flytta hit just med anledning av detta och är mycket bekymrade över de 
planerade förändringarna. 

19.6 Det är viktigt att ha någonstans att bo men det är än viktigare att man mår bra där man bor. 
Människor mår bra av att ha träd och grönt omkring sig att se på och att kunna vistas i. Så även 
om Härneviparken är liten är den en viktig oas. Det sitter ofta människor på bänken mitt i par-
ken och det är ett omtyckt promenadstråk. Även skolbarnen använder 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. 

19.7 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. 

Kommentar 

19.1 Solstudier har genomförts som visar på att den planerade bebyggelsen skulle ha minimal påver-
kan på befintlig bebyggelse. Högre bebyggelse finns redan representerat i Bro, närmast på Stat-
ionsvägen 50. Även en högre bebyggelse kan vara ett inslag i en äldre byggnadstradition. För-
tätning i stationsnära är i linje med kommunens översiktsplanen 2010 som är den nu gällande 
översiktsplanen som aktualitetsprövades 2018 och godkändes som aktuell. Se även kommentar 
16.1. 

19.2 Se tidigare kommentar 16.1. 

19.3 Den nya bebyggelsen kommer inte påverka gatubredden negativt utan den del av gatan som    
löper längs med planområdet kommer breddas. 

19.4 Se tidigare kommentar 6.4. 

19.5 Se tidigare kommentar 16.1. 

19.6 Stora delar av den öppna ytan som består av grusplanen kommer bevaras för fritt utrymme mel-
lan husen. Bestämmelser om bevarande av träd har lagts in i plankartan för att bevara större 
etablerade träd som bidrar till det gröna lummiga uttrycket i området.   

19.7 Se tidigare kommentar 16.2. 

20. Anna Johannsson  inkom den 22 september 2017 

20.1 Jag heter Anna Johansson och arbetar som idrottslärare på Härneviskolan. Grusplanen där ni 
tänkte bygga detta används av oss och väldigt flitigt dessutom. På rasterna spelar de äldre bar-
nen fotboll där och under hösten V.35-44 samt på våren V15-23 har vi stora delar av våra utom-
huslektioner i idrott och hälsa där. Vi använder också planen till större evenemang på skolan. 
Eftersom skolan fylls på hela tiden och om två år kommer att vara tvåparallellig upp till åk 6 
kommer vi att ha ca 300 elever. Den yta vi har runt skolgården tror inte jag räcker för det, ialla-
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fall inte om man tänker på att de äldre barnen (åk 4-6) vill spela fotboll och inte leka på skolgår-
den. Dessutom förlorar vi ju vår plan för utomhuslektioner. Om grusplanen försvinner, vart är 
det då meningen att vi ska ha vår verksamhet?! Vi är jätteglada för vår grusplan med längd-
hoppsgropen och löparbanan. Dessa användes flitigt under våren och vi kunde träna friidrott or-
dentligt. Annars hade vi varit tvungna att åka till Kungsängen och då tar det en hel förmiddag 
att åka dit, träna och åka hem. Snälla, snälla ta inte vår idrottsplats! Det är tokigt tänkt tycker 
jag. Vi ska främja barns möjligheter till rörelse. Tas grusplanen bort från oss kommer de äldre 
barnen förmodligen bli stillasittande inomhus. 

Kommentar 

20.1 Kommunens planavdelning tackar för er skrivelse och noterar era önskemål. 

 

Resultat av samrådet 

Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter samrådet: 

 Planbestämmelser har lagts till i plankartan för att reglera framtida bebyggelses utformning. 
Från att vara en detaljplan med en väldigt fri utformning har flera bestämmelser lagts in för att 
styra vad som kommer kunna uppföras samt hur ytorna ska disponeras.  

 Byggnadernas placering kommer styras till ett avstånd om 3 meter från Köpmanvägen. 
 Högsta nockhöjd är reglerad till 15 meter. 
 Byggnadsarean har begränsats till 930 kvadratmeter för alla tre bostadsbyggnader. 
 Utfartsförbud har lagts ut med endast ett släpp mot Köpmanvägen.  
 Parkeringar ska ordnas inom kvartersmarken. 
 Utformningen längs med Köpmanvägen har anpassats till att göra området mer lättillgängligt i 

form av att utrymme har lagts in för att möjliggöra fickparkering längs med gatan som förses 
med trottoar och cykelbana.  

 
Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 

Underlagsmaterial 
Kopior av inkomna yttranden under samrådet. Materialet går att beställa från kommunens Planavdel-
ning. 

Upprättad den 5 februari 2019 av 
Samhällsbyggnadskontoret; Planavdelningen 

 

Madeleine Nilsson Andreas Silander 
Planarkitekt Projektledare, Exploatering 

 

 

Henric Carlson Charlotte Ahlstrand 
Planchef Mark- och Exploateringschef 
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Förvärv av Raskeboda 1:1 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt gällande 

fastigheten Raskeboda 1:1 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till fastigheten Raskeboda 1:1 har kommit överens med 

Upplands-Bro kommun om att överlåta fastigheten till kommunen för en 

köpeskilling om 1 300 000.  

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 2019-02-20 

 Förslag till upprättat köpekontrakt 2019-xx-xx 

 Kommunfullmäktiges beslut - förslag till bildande av Lillsjön-

Örnässjöns naturreservat i Upplands-Bro kommun 2016-12-21, § 152 

 Kommunfullmäktiges beslut - utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns 

naturreservat 2018-05-16, § 57 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-16 att naturreservatet ska utökas med 

två områden, dels med ett skogsområde öster om Lillsjön (=Raskeboda 1:1), 

dels med ett jordbruksområde (ca 10 hektar) på fastigheten Raskeboda 1:1 norr 

om Örnässjön,  

Utvidgningen av naturreservatet innebär att den för friluftslivet intensivt 

nyttjade skogen mellan Lillsjön och Lillsjöskolan bevaras och att det ”levande” 

jordbrukslandskapet, landskapsbilden och den biologiska mångfalden, knuten 

framför allt till den trädbärande naturbetesmarken och sumpskogen intill 

Örnässjön, får ett långsiktigt skydd.  

Syftet med hela naturreservatet är dels att bevara och utveckla områdets 

värdefulla naturmiljöer och dess biologiska mångfald knuten till skogarna, 

odlingsmarkerna och vattenmiljöerna Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och 

Lillån, dels att utveckla området för rekreation och friluftsliv genom att öka 

tillgängligheten till delar av området.  

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-02-20 KS 19/0127 

 
 

 

Förslag till köpekontrakt har nu upprättats mellan kommunen och ägaren av 

Raskeboda 1:1 i syfte att mark inom naturreservatet ska ägas och förvaltas av 

kommunen. 

Nuvarande ägare överlåter fastigheten Raskeboda 1:1 till kommunen, i 

egenskap av köpare, mot en överenskommen köpeskilling om en miljon 

trehundratusen (1 300 000) kronor. Köpeskillingen baseras på 

marknadsvärdering baserat på fastighetens taxeringsvärde. 

 

 

 

Barnperspektiv 

Beslutet har beaktat barnens bästa med hänsyn till framtida rekreation, 

friluftsliv och aktiviteter inom naturreservatet. 

 

Namn  

Samhällsbyggnadschef Charlotte Ahlstrand 

 Mark- och exploateringschef 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-02-20 KS 19/0127 

 
 

 

Bilagor 

1. Förslag till upprättat köpekontrakt 2019-xx-xx 

Beslut sänds till 

 Raskeboda 1:1 

 



 

 

KÖPEKONTRAKT 
 
 

Säljare: Hans Tomas Ek (511023-8903) 

Inga-Greta Johansson Ek (570910-1439) 

Prästhagsvägen 25 B 

196 30 KUNGSÄNGEN 

 

Köpare:  Upplands-Bro kommun (212000-0100) 

196 81 KUNGSÄNGEN 

 

Köpeobjekt:   Fastigheten RASKEBODA 1:1 i Upplands-Bro kommun, nedan kallad 

fastigheten. 

 

Överlåtelseförklaring: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. 

 

Köpeskilling:  Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om  

  ENMILJONTREHUNDRATUSEN (1 300 000 kr) KRONOR. 

 

 

1. Tillträdesdag 

Inom två veckor efter att villkoren i punkt 10 uppfyllts, eller annat datum enligt överenskommelse. 

2. Betalning av köpeskilling 

Köparen betalar köpeskillingen ENMILJONTREHUNDRATUSEN (1 300 000 kr) KRONOR till 

säljaren på tillträdesdagen. 

3. Inteckningar och pantbrev 

Säljaren garanterar  

 att fastigheten på tillträdesdagen är det till fastigheten inte finns några inteckningar.  

 att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt. 

4. Fastighetens skick 

Fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat överenskommits. 

5. Ansvar för skada 

Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar 

säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren 

orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. 

Ansvaret övergår till köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen 



 

 

vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten. 

Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad. 

6. Äganderättens övergång samt fördelning av intäkter och kostnader 

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår till köparen på 

tillträdesdagen. 

Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till 

fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för 

intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen. 

Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna. 

Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att 

betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari 

respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av 

fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som 

angivits ovan. 

7. Lagfarts- och lånekostnader 

Köparen ska handlägga och betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av 

köparens förvärv.  

Kostnader vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren. 

8. Kontraktsbrott 

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till 

skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt 

att häva köpet. 

9. Kvarglömd lös egendom 

Senast på tillträdesdagen ska säljaren ha tagit bort all lös egendom som inte ingår i köpet. 

Fullgör inte säljaren denna skyldighet har köparen, om parterna inte avtalat annat, rätt att 

efter tillträdet göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad alternativ överta 

egendomen. 

Innan köparen har rätt att göra sig av med eller överta egendomen enligt ovan, ska köparen 

först skriftligen uppmana säljaren att inom tio kalenderdagar hämta egendomen. I 

uppmaningen ska köparen kort beskriva vilken egendom som avses. 

10. Köpebrev och övriga handlingar 

På tillträdesdagen ska bevittnat köpebrev avseende fastigheten samt övrigt handlingar som 

är av betydelse för köparen överlämnas från säljaren till köparen. 

11. Villkor 

Detta avtal är villkorat med att köpet snarast godkänns av behörigt organ i Upplands-Bro 

kommun. Om köpet inte har blivit godkänt senast den 10 april 2019 ska köpet återgå utan 

rätt till ersättning för någon av parterna. 



 

 

 

 

 

  

Bilagor  Följande bilagor tillhör köpekontraktet 

 Bilaga 1 – Karta med fastighet markerad med rött 

 Bilaga 2 – Utdrag ur fastighetsregister 

_______________________________ 
 
 
Signatursida följer 



 

 

 Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt exemplar. 

 

 

Kungsängen 2019-          2019-      

För Upplands-Bro kommun     Säljaren 

 

 

...................................................     ...................................................... 

Fredrik Kjos   Hans Tomas Ek 

Kommunstyrelsens ordförande   

 

 

.................................................... .......................................................  

Mathias Rantanen   Inga-Greta Johansson Ek 

Samhällsbyggnadschef 

   

 

 

Parternas signaturer bevittnas:  

 

.....................................................   

  

.....................................................   
Namnförtydligande   

   

 

.....................................................     

 

.....................................................  
Namnförtydligande      

 



februari 21, 2019

 
1:7 368

o

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 [m]

 Fastighetskartan

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.



Metria FastighetSök - Upplands-Bro Raskeboda 1:1

Sida 1 av 4 2019-02-21

038 Allmän+Taxering 2019-02-21

Fastighet
Beteckning 
Upplands-Bro Raskeboda
1:1

Senaste ändringen i
allmänna delen 
2012-01-31

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen 
2003-12-22

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen 
2019-02-19

Nyckel: 
010343411

UUID: 
909a6a45-6d20-90ec-e040-ed8f66444c3f

Distrikt 
Bro 
Socken: Bro

Distriktskod 
215058

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM) Registerkarta

1 6598940.5 653052.3 UPPL-BRO

Areal

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 25 0522 kvm 10 0944 kvm 14 9578 kvm

Lagfart

Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

570910-1439 1/2 2003-12-22 51759

Ek, Hans Tomas

Prästhagsvägen 25 B Lgh 1001 
196 30 Kungsängen 

Köp (även transportköp): 2003-10-24 
Köpeskilling: 650.000 SEK, avser hela fastigheten.

511023-8903 1/2 2003-12-22 51760

Ek, Inga-Greta Johansson

Prästhagsvägen 25 B Lgh 1001 
196 30 Kungsängen 

Inskrivet ägarnamn: Johansson Ek, Inga-Greta 

Köp (även transportköp): 2003-10-24 
Köpeskilling: 650.000 SEK, avser hela fastigheten.
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0139-P2017/4

0125-P08/1125

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt

Ytvattenskydd: Östra mälaren 2008-11-25 
Laga kraft:
2008-11-25

01LST
 5210-2001-65713

Objektnummer:
2026890

Naturreservat: Lillsjön-örnässjön 2016-12-21 
Laga kraft:
2017-05-10

 01LST
 KS 15/0300

Objektnummer:
2046109
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Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Lantbruksenhet, obebyggd (110)

135908-5

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2017 887.000 SEK

Ingående värden 

Skogsmark 319.000 SEK 3 ha

Skogsimpediment 0 SEK 0 ha

Skogsmark med
avverkningsrestriktion

0 SEK 0 ha

Åkermark 568.000 SEK 7 ha

Betesmark 0 SEK 0 ha

Ekonomibyggnad 0 SEK

Övrig mark 0 ha

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

511023-8903 
Johansson Ek, Inga-Greta
Prästhagsvägen 25 B Lgh 1001
196 30 Kungsängen

1/2 Fysisk person Lagfart eller Tomträtt

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

570910-1439 
Ek, Hans Tomas
Prästhagsvägen 25 B Lgh 1001
196 30 Kungsängen

1/2 Fysisk person Lagfart eller Tomträtt

Värderingsenhet skog 235084045.

Taxeringsvärde 
319.000 SEK

Riktvärdeområde 
0000104

Areal 
3 ha 

Virkesförråd, barr 
0 kbm/ha 

Virkesförråd, löv 
0 kbm/ha 

Virkesförråd,
totalt 
266 kbm/ha

Bonitetsklass Kostnadspoäng 
0

Kostnadsklass 
0

Värderingsenhet åkermark 235085045.

Taxeringsvärde 
568.000 SEK

Riktvärdeområde 
0001012

Areal 
7 ha

Beskaffenhet 
Produktionsförmåga bättre (2)

Dränering 
Tillfredsställande/Självdränerad (2)



Metria FastighetSök - Upplands-Bro Raskeboda 1:1

Sida 4 av 4 2019-02-21

Källa: LantmäterietCopyright © 2017 Metria

0139-96/6

0139-89/33

01-BRE-489

01-KUN-55

01-BRE-20

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Gemensamhetsanläggningar

Upplands-Bro Husby GA:1

Skattetal

Skattetal Skattetyp

1/2 Mantal

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Övriga åtgärder Arealavmätning 1788-06-16

Rågångsåtgärd 1910-09-05

Registrering 1974-11-28

Fastighetsbestämning Fastighetsreglering 1989-10-10

Fastighetsreglering 1996-05-22

Tidigare Beteckning

Beteckning Omregistreringsdatum Akt

A-Bro Raskeboda 1:1 1982-10-01 0139-82/6

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet   0771-63 63 63Telefon:



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emma Åhlstedt 

Administrativ handläggare 

Mark- och exploateringsavdelningen 

 08-581 691 51 

emma.ahlstedt@upplands-bro.se 

2019-01-25 KS 19/0055  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Köpekontrakt Bro-Skällsta 1:170 

Förslag till beslut 

Förslag till upprättat avtal om fastighetsöverlåtelse för fastigheten Bro-Skällsta 

1:170 godkänns. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett avtal om fastighetsöveråtelse som 

ligger till grund för försäljning av fastigheten Bro-Skällsta 1:170. Syftet med 

försäljningen är att fastigheten ska bebyggas med industrifastighet.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2019 

 Förslag till upprättat köpekontrakt den 18 februari 2019 

 Värdeutlåtande den 20 december 2018 

Ärendet 

I kommunen finns idag stor efterfrågan på industrifastigheter både till 

försäljning och för nyttjande i form av tomträttsupplåtelse i bl.a. Skällsta 

verksamhetsområde. Under våren 2018 styckades den kommunägda fastigheten 

Bro-Skällsta 1:38 på Ullevivägen av till tre tomter på ca 11 000 kvm vardera. 

Av dessa tre tomter har kommunen för avsikt att sälja den ena och upplåta de 

andra två som tomträtter. 

Samhällsbyggnadskontoret lät göra en värdering av aktuell fastighet i 

december 2018 som ligger till grund för köpeskilling. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka barn och ungdomar. Nya företag kan öka 

chansen för ungdomar att få ett första arbete eller en praktikplats.  

 

 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-01-25 KS 19/0055 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mathias Rantanen Charlotte Ahlstrand 

Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 

 

Bilagor 

1. Förslag till upprättat köpekontrakt den 25 januari 2019 

Beslut sänds till 

 Frewito AB 

 



 

 

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE 
 
 

PARTER 

Detta fastighetsöverlåtelseavtal (”Avtalet”) har träffats mellan: 

Säljare: Upplands-Bro kommun (212000-0100) 

             196 81 KUNGSÄNGEN, (”Kommunen”) 

 

Köpare:  Frewito AB (556594-8790) 

Albodavägen 31, 197 91 BRO, (”Bolaget”) 

 

Kommunen och Bolaget benämns nedan gemensamt för ”Parterna”. 
 

 
1. Överlåtelseförklaring och köpeskilling      

 
Kommunen överlåter fastigheten BRO-SKÄLLSTA 1:170 (”Fastigheten”) till Bolaget för en köpeskilling 

om NIOMILJONERFEMHUNDRATUSEN (9 500 000) kronor (”Köpeskillingen”). Fastigheten är 

markerat med rött på bilaga 1. 

 

2. Tillträdesdag 

Bolaget ska tillträda Fastigheten (”Tillträde”) den 2 maj 2019 eller, om villkoren i punkten 5 då inte 
uppfyllts, den femte bankdagen efter det att nämnda villkor uppfyllts (”Tillträdesdagen”), varvid de 
åtgärder som anges i punkten 3  ska fullgöras. 

 

3. Tillträde 

Tillträdet ska genomföras hos Kommunen på Tillträdesdagen. 

Vid Tillträdet ska uppfyllandet av villkoren i punkten 6 verifieras, varefter följande åtgärder 
ska genomföras: 

1. Bolaget ska betala Köpeskillingen i enlighet med punkten 4. 
 

2. Kommunen ska kvittera Köpeskillingen genom att upprätta och till Bolaget överlämna 
köpebrev. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Äganderättens övergång 

Äganderätten till Fastigheten övergår på Bolaget i och med Tillträdet varvid Kommunen ska upprätta 
ett köpebrev och överlämna till Bolaget. Bolaget förbinder sig därmed att inte vare sig fysiskt eller 
rättsligt förfoga över Fastigheten före tillträdet. 

 

4. Köpeskillingens betalning 

Köpeskillingen ska erläggs på följande sätt: 

- Handpenning om ENMILJONFYRAHUNDRATJUGOFEMTUSEN KRONOR 

(1 425 000 :-) (15%) erläggs kontant senast sju (7) dagar efter det att villkoret i punkten 5 

uppfyllts. 

- Resterande köpeskilling ÅTTAMILJONERSJUTTIOFEMTUSEN KRONOR (8 075 000 :-)  

erläggs på Tillträdesdagen 

 
Bolaget har själv ordnat finansiering för detta köp och garanterar för köpeskillingens erläggande 

enligt ovan. Fullföljs inte köpet av Bolaget behåller Kommunen 100 000 kronor av handpenningen. 

 

5. Villkor för Avtalets fullbordan och bestånd 

Avtalet är villkorat av att behörigt organ i Kommunen senast den 10 april 2019 godkänner avtalet 
genom beslut som sedermera vinner laga kraft.  

 
Avtalet upphör om och när det står klart att villkoret ovan inte kommer att uppfyllas. 

  
 
6. Farans övergång m.m. 

Kommunen står faran för att Fastigheten skadas eller försämras intill dess Tillträdet genomförts. 
Bolaget står faran för att Fastigheten skadas eller försämras därefter. Om Tillträdet inte genomförs 
på den ursprungliga Tillträdesdagen och beror det inte på Kommunen eller något förhållande på 
Kommunens sida övergår dock faran för att Fastigheten skadas eller försämras på Bolaget på den 
ursprungliga Tillträdesdagen trots att Tillträdet då helt eller delvis inte genomförts. 

Om Fastigheten skadas eller försämras under den tid Kommunen står faran för Fastigheten ska 
Avtalet trots det fullgöras. Avdraget på Köpeskillingen ska beräknas enligt detta Avtal som om brist 
eller avvikelse från Kommunens Garantier förelegat. 



 

 

Utöver vad som anges i denna punkt har Bolaget inte rätt till någon ersättning med anledning av 
skadan eller försämringen. 

 

7. Fördelning av kostnader och intäkter 

Kostnader för och intäkter från Fastigheten (inklusive proportionell andel av 
fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift) som belöper på tiden intill Tillträdets genomförande ska 
belasta respektive tillkomma Kommunen. Sådana kostnader och intäkter som belöper på tiden 
därefter ska belasta respektive tillkomma Bolaget. 

 

8. Förvaltning mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen 

Kommunen ska, med de begränsningar som följer av skyldigheter enligt tillämpliga författningar, 
under perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen väl vårda Fastigheten och härutöver förvalta 
Fastigheten på sedvanligt och normalt sätt i enlighet med oförändrade tidigare tillämpade principer, 
dock att Kommunen under nämnda period inte får säga upp, ändra eller ingå nytt hyres- eller annat 
nyttjanderättsavtal eller något annat avtal som rör Fastigheten och inte heller vidta åtgärd av 
betydelse beträffande Fastigheten eller åtgärd som innebär eller kan komma att innebära avvikelse 
från någon av Kommunens Garantier utan Bolaget föregående skriftliga samtycke (vars samtycke inte 
oskäligen får fördröjas eller vägras). 

 

9. Kommunens garantier 

Kommunen är ensam civilrättslig ägare av Fastigheten och har ensam lagfart på Fastigheten. 

Kommunen garanterar att fastigheten inte belastas av inteckningar eller andra rättigheter än som 

framgår av Bilaga 2, utdrag ur fastighetsregistret.  

 

10. Friskrivning 

Fastigheten är obebyggd. Bolaget, som informeras om sin plikt att undersöka fastighetens skick och 
beretts tillfälle att genomföra besiktning av fastigheterna, godtar fastigheternas skick, 
terrängförhållanden, användnings- och dispositionsmöjligheter och förutsättningar för bebyggelse 
sådana de är och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen på grund av fel eller 
brister i fastigheterna utan begränsning inkluderande faktiska fel, rättsliga fel och rådighetsfel, samt 
andra fel och brister inklusive s.k. dolda fel. Detta innebär bl. a. att Kommunen ej lämnar några som 
helst garantier avseende den fasta egendom förutom vad som garanteras i Avtalet.  

Det ankommer på Bolaget att själv och på egen bekostnad utföra erforderlig geoteknisk 
undersökning av fastighetsdelen om sådant krav uppkommer vid bygglovsprövningen. 

 



 

 

11. Reklamation och preskription 

Bolaget får inte göra gällande enskilt krav (eller serie av krav som grundar sig på samma eller 
väsentligen liknande omständigheter eller förhållanden) om inte Kommunen senast sju (7) bankdagar 
efter det att Bolaget märkt eller borde ha märkt de omständigheter eller förhållanden som kravet 
(eller sådan serie av krav) grundas på mottagit meddelande från Bolaget om kravet tillsammans med 
en rimligt detaljerad redogörelse för de omständigheter eller förhållanden som kravet grundas på 
och den bevisning Bolaget stödjer sig på samt, så långt som är praktiskt möjligt, kravets belopp 
(reklamation). 

Bolaget förlorar rätten att göra gällande enskilt krav om inte Kommunen mottagit reklamation av 
kravet senast tolv månader efter Tillträdets genomförande.  

 

12. Bolagets kännedom 

Kommunen har inget ansvar för enskilt krav som omfattas av denna punkt i den utsträckning Bolaget 
(eller någon av dennes rådgivare i samband med förvärvet av Fastigheten) på Avtalsdagen kände till 
eller med anledning av i punkten 11 nämnda besiktning eller undersökning eller annars borde ha känt 
till de omständigheter eller förhållanden som kravet grundas på eller deras konsekvenser. 

 

13. Övriga bestämmelser 

Part ska, om inte annat anges i Avtalet, bära sina utgifter hänförliga till upprättandet, förhandlandet, 
ingåendet eller fullgörandet av Avtalet. Bolaget ska betala alla lagfarts-, stämpelskatts- och 
inteckningskostnader i anledning av sitt förvärv av Fastigheten enligt Avtalet. 

För att vara bindande för Part ska tillägg till eller ändring av Avtalet, inklusive till eller av denna 
punkt, vara skriftlig och vederbörligen undertecknad av denne. 

Om domstol eller myndighet skulle finna att någon bestämmelse i Avtalet är ogiltig eller icke-
verkställbar ska den bestämmelsen (och alla övriga bestämmelser) vara fortsatt gällande och 
verkställbar i den utsträckning tillämplig lag tillåter och Parterna ska lojalt förhandla med varandra i 
syfte att överenskomma om nödvändiga förändringar av Avtalet för att vidmakthålla Avtalets 
struktur, syfte och anda. 

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor Avtalet rör och ersätter alla tidigare och 
samtida förhandlingar och överenskommelser, skriftliga såväl som muntliga, mellan Parterna med 
anknytning därtill. 

För att vara bindande för Part ska dennes eftergift av rättighet eller påföljd enligt Avtalet vara skriftlig 
och vederbörligen undertecknad av denne. Ingen eftergift helt eller delvis av sådan rättighet eller 
påföljd förhindrar annat eller senare utövande eller åberopande av aktuell eller annan sådan 
rättighet eller påföljd. 

Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra 
Partens föregående skriftliga samtycke. 



 

 

Alla meddelanden och annan kommunikation i anledning av Avtalet ska vara skriftliga. 

 

14. Tvistelösning 

Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. 

 

  

Bilagor  Följande bilagor tillhör köpekontraktet 

 Bilaga 1 – Karta med fastighet markerad med rött 

 Bilaga 2 – Utdrag ur fastighetsregister 

_______________________________ 
 
 
Signatursida följer 



 

 

 Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt exemplar. 

 

 

Kungsängen 2019-          2019-      

För Upplands-Bro kommun     För Frewito AB 

 

 

...................................................     ...................................................... 

Fredrik Kjos   

Kommunstyrelsens ordförande   

 

 

.................................................... .......................................................  

Mathias Rantanen   

Samhällsbyggnadschef 

   

 

 

Bevittnas:   Bevittnas: 

 

.....................................................   .......................................................  

 

.....................................................   .......................................................  

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

 

.....................................................   .......................................................  

 

.....................................................   ....................................................... 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 
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038 Allmän+Taxering 2019-01-24

Fastighet
Beteckning 
Upplands-Bro Bro-Skällsta
1:170

Senaste ändringen i
allmänna delen 
2018-04-26

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen 
2018-05-07

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen 
2019-01-22

Nyckel: 
010536239

UUID: 
6ab17f02-7e44-4ed2-e053-7e44ed8f7269

Distrikt 
Bro 
Socken: Bro

Distriktskod 
215058

Adress

Adress

Ullevivägen 16B 
 197 40 Bro

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM) Registerkarta

1 6600723.9 648189.0 UPPL-BRO

Areal

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 1 1129 kvm 1 1129 kvm

1 1 1129 kvm 1 1129 kvm

Lagfart

Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

212000-0100 1/1 1965-04-07 491

Upplands-Bro Kommun

C/O Fakturaskanning 1503 
Ekonomiavdelningen 
Furuhällsplan 1 
196 81 Kungsängen 

Köp (även transportköp): 1965-04-02 
Ingen köpeskilling redovisad.
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Källa: LantmäterietCopyright © 2017 Metria

0139-2017/40

0007:0329:0000

0125-P08/1125

0139-P91/0930

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer Datum Akt

Detaljplan: Skällsta 1991-09-30 
Genomf. start:
1991-10-26 
Genomf. slut:
2006-12-31

 0139
9003

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt

Ytvattenskydd: Östra mälaren 2008-11-25 
Laga kraft:
2008-11-25

01LST
 5210-2001-65713

Objektnummer:
2026890

Fornlämningar Anmärkning Akt

Fornlämning

12000000122893 

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Industrienhet, tomtmark (411)

Ej taxerad, preliminär klassificering

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Avstyckning 2018-04-26

Ursprung
Upplands-Bro Bro-Skällsta 1:38 

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet   0771-63 63 63Telefon:



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadskontoret/KS 

+46 8-581 691 53 

Mathias.Rantanen@upplands-bro.se 

2019-02-19 KS 19/0110  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Uppdrag - förstudie utveckling av Bro centrum 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie 

gällande olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering 

av Bro centrum. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med fastighetsägare i området. 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskott senast under 

kvartal 3 2019. 

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 

översiktsplan för Bro och ingå som en ingå som underlag till det 

arbetet. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 

Sammanfattning 

Under arbetet med en fördjupad översiktsplan för Bro har 

Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 

parallellt behöver preciseras för några valda områden. Särskilt med tanke på 

kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden 

och behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet. 

Därför föreslås Samhällsbyggnadskontoret få i uppdrag att ta fram en förstudie 

som beskriver scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk planering och 

disposition av ytor i Bro centrum. 

Av vikt är att arbetet sker i samverkan med andra fastighetsägare i området och 

att förstudien samordnas med pågående arbete med fördjupad översiktsplan för 

Bro och ingå som en ingå som underlag till det arbetet. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-01-31, § 2 

 Denna tjänsteskrivelse 2019-02-19 

 Översiktsplan 2010, antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15 §162 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-02-19 KS 19/0110 

 
 

 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun växer snabbt. Kommunens översiktsplan medger en 

planberedskap för att Bro nästan fördubblar sin nuvarande befolkning till 2030. 

Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av långsiktiga strategier för 

kommunens tätorter.  

Under arbetet med en fördjupad översiktsplan för Bro har 

Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 

parallellt behöver preciseras för några valda områden. Särskilt med tanke på 

kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden 

och behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet.  

Bro centrum står inför framtida omfattande förändringar genom att E.ON:s 

befintliga kraftvärmeverk inom kommande år kommer avsluta sin verksamhet 

när den nya anläggningen i Högbytorp tagits i drift. Därutöver har Upplands-

Brohus tagit beslut gällande rivning av Norrgrindens förskola parallellt med att 

Norrängens förskola endast har ett tidsbegränsat bygglov. Detta öppnar upp 

nya möjligheter att beskriva scenarier för hur dessa ytor kan disponeras 

framöver. 

Sedan tidigare pågår också ett planarbete för att möjliggöra uppförande av nya 

församlingslokaler för Svenska kyrkan. De nya församlingslokalerna planeras 

intill Bro centrum. Läget är exponerat, centralt och tillgängligt och har av 

kommunen bedömts passande för en märkesbyggnad av offentlig karaktär. 

Flera andra funktioner behöver också förstärkas i Bro centrum. Det gäller både 

bostäder, detaljhandel, närservice och nya arbetsplatser. En annan betydelsefull 

funktion är Broskolan och förutsättningarna för dess behov av utveckling och 

placering av lokaler. 

Sedan tidigare har också lyfts behovet av att kunna stärka kopplingen mellan 

Bro centrum och järnvägsstationen i stråket utmed Köpmanvägen. 

I kommunens översiktsplan ÖP 2010 så framgår följande 

”Kommunen ska verka för att dess två centra – Bro och Kungsängens centrum 

– stärks för att möjliggöra ett större utbud av dagligvaruhandel och 

kommersiell service. Huvudsakligen kan kommunen påverka detta genom att 

möjliggöra byggande av nya bostäder och därmed ökat befolkningsunderlag. 

Handeln bidrar till att skapa våra offentliga mötesplatser och de bör utformas 

som viktiga sociala rum för vårt samhälles utveckling”. 

I översiktsplanen beskrivs Bro tätort med följande beskrivning 

”Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal. 

Uppdelningen mellan arbetsområden, bostadsområden och centrum är tydlig. 

Likaså består den mesta bostadsbebyggelsen av bostadsområden som ligger 

separerade från varandra. Såväl gator som parkeringslösningar är mycket 

generöst tilltagna och berättar om bilsamhällets framväxt. Bebyggelsen är 
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2019-02-19 KS 19/0110 

 
 

 

genomgående låg och gles. Det finns gott om öppna ytor även om en 

kvalitativt sammanhållande grönstruktur delvis saknas”. 

Vidare så behöver stråk och kopplingar tydliggöras och stärkas 

”Bro centrums funktion ska stärkas genom att det halvkilometerlånga stråket 

mellan Bro centrum och pendeltågsstationen förtydligas”.  

Därför föreslår Samhällsbyggnadskontoret att Samhällsbyggnadsutskottet ger 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en förstudie som beskriver 

scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk planering och disposition av ytor i 

Bro centrum. 

Av vikt är att arbetet sker i samverkan med andra fastighetsägare i området och 

att förstudien samordnas med pågående arbete med fördjupad översiktsplan för 

Bro och ingå som en ingå som underlag till det arbetet. 

Föreslagen avgränsning av förstudieområdet 

 

 

 

Barnperspektiv 

Arbetet ska genomföras med barnens bästa i fokus.  
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Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ulrika Gyllenberg 

 Avdelningschef övergripande 

samhällsplanering 

Beslut sänds till 

 AB Upplands-Brohus 

 Kommunfastigheter AB 

 Samtliga nämnder 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadskontoret/KS 

+46 8-581 691 53 

Mathias.Rantanen@upplands-bro.se 

2019-02-20 KS 19/0111  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Uppdrag - markförvärv i Bro 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till 

samt verka för markförvärv för kommunens framtida behov i Bro. 

2. Utfallet i uppdraget ska redovisas till Samhällsbyggnadsutskottet senast 

under kvartal 3, 2019 

3. Uppdraget finansieras inom befintlig budgetram 2019 

Sammanfattning 

I syfte att ha en fortsatt god beredskap för planering och framtida kommunala 

behov så föreslås Samhällsbyggnadskontoret få i uppdrag att undersöka och 

pröva möjligheterna till markförvärv i Bro. 

Beslutsunderlag 

 Markstrategi – antagen av kommunfullmäktige 2018-06-13, § 88 

 Denna tjänsteskrivelse 2019-02-20 

Ärendet 

Upplands-Bro kommuns markstrategi beskriver våra övergripande 

målsättningar och vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor. Strategin 

syftar till att underlätta kommunens möjlighet att vara flexibel och förberedd. 

Strategiska markförvärv på kort och lång sikt möjliggör en kommunal styrning, 

målinriktad exploatering och ett gott samhällsbyggande. Genom att öka 

kommunens markinnehav kan vi via markanvisning ställa högre krav på social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet i framtida exploateringsprojekt. De 

strategiska markförvärven ska genomföras med beaktande av kommunens eget 

framtida behov av mark. 

I kommunens antagna markstrategi framgår bland annat följande 

utgångspunkter för kommunen att agera proaktivt. 

• Kommunen tar initiativ till fler markförvärv, bevakar marknaden och 

kontaktar fastighetsägare som äger mark i kommunen. Markförvärven 

prioriteras utifrån utpekade utvecklingsområden i översiktsplanen. 

• Kommunen byter mark för att möjliggöra nybyggnation då det kan krävas 

för att kunna genomföra en fastighetsaffär eller förhandla om mark i 
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samband med ett exploateringsprojekt. Mark som kan vara intressant som 

bytesobjekt ska därför köpas in och behållas i kommunen som markreserv. 

 

I syfte att fortsätta ha en god beredskap för planering och framtida kommunala 

behov så föreslås därför Samhällsbyggnadskontoret få i uppdrag att undersöka 

och pröva möjligheterna till nya markförvärv i Bro. 

Barnperspektiv 

Beslutet tas med beaktande av barnens bästa.  

 

Namn  

Samhällsbyggnadschef  

  

Bilagor 

 Markstrategi – antagen av kommunfullmäktige 2018-06-13, § 88 

Beslut sänds till 

 Mark- och exploateringsavdelningen 

 



www.upplands - bro.se

Markstrategi
Antagen av K ommunfullmäktige den 13 juni 2018 (KF § 88 )

Diarienummer KS 17/0318

Samhällsbyggnadskontoret

Mark - och e xploateringsavdelningen



 

2 
 

1 Upplands-Bro kommuns markstrategi 
Upplands-Bro kommuns markstrategi beskriver våra övergripande 
målsättningar och vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor. Strategin 
syftar till att underlätta kommunens möjlighet att vara flexibel och förberedd 
på förändringar i samhället.  

Markstrategin är ett verktyg för att nå kommunens mål 
Strategin är ett verktyg för att på lång sikt skapa en markberedskap som stödjer 
de kommunala verksamheternas arbete, att människors levnadsvillkor 
förbättras och att företag etableras och utvecklas i kommunen.  

Genom strategin kan goda förutsättningar skapas för vårt arbete med 
kommunens vision om att vara en levande och tillgänglig plats, mötesplats och 
en kommun med god ekonomisk hushållning. 

Vi arbetar för att skapa en markberedskap 
Målet är att skapa en markberedskap för att snabbt och effektivt kunna möta 
behov av att bygga till exempel bostäder, kommunal service, infrastruktur, 
verksamheter inom näringsliv och rekreationsområden. Detta genom att vi 
arbetar långsiktigt med god framförhållning och i relation till aktuell 
översiktsplan, verksamhetsplan och övriga beslutade styrdokument. 

Genom att strategin anger principer att förhålla sig till vid frågor om mark och 
markanvändning är den ett hjälpmedel för berörda tjänstepersoner i den 
kommunala organisationen som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor. Detta 
ställer höga krav på en god dialog mellan kommunens olika förvaltningar och 
avdelningar. De forum som finns för denna kommunikation ska kunna 
användas till att hantera frågor som berör hållbar markberedskap. 
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1.1 Vi köper mark för att styra mot en hållbar utveckling 
Strategiska markförvärv på kort och lång sikt möjliggör en kommunal styrning, 
målinriktad exploatering och ett gott samhällsbyggande. Genom att öka 
kommunens markinnehav kan vi via markanvisning ställa högre krav på social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet i framtida exploateringsprojekt. Därför: 

• tar vi initiativ till fler markförvärv, bevakar marknaden och kontaktar 
fastighetsägare som äger mark i kommunen. Markförvärven prioriteras 
utifrån utpekade utvecklingsområden i översiktsplanen.  

• sker våra markförvärv på marknadsmässiga grunder och i de fall 
marknadspriset inte är känt bör det bedömas av en oberoende auktoriserad 
värderare. 

• byter vi mark för att möjliggöra nybyggnation då det kan krävas för att 
kunna genomföra en fastighetsaffär eller förhandla om mark i samband 
med ett exploateringsprojekt. Mark som kan vara intressant som 
bytesobjekt ska därför köpas in och behållas i kommunen som markreserv. 

 

1.2 Vi säljer mark för att möjliggöra en ekonomi i balans  
Då kommunen avser att öka sitt markinnehav vad gäller mark för bostäder, 
näringsliv och allmänna ändamål med mera ska en restriktiv hållning tillämpas 
på försäljning av kommunal mark. Därför: 

• undersöker vi platsens utvecklingsmöjligheter i samband med en 
försäljning av kommunalt ägd mark. Försäljning av mark ska inte ske om 
det medför hinder vid en kommande exploatering.  

• genomför vi markförsäljningar då de tjänar ett strategiskt syfte i 
enlighet med markstrategin och övriga av kommunen antagna dokument. 
Ett exempel på detta kan vara för att finansiera en kommande exploatering 
eller för att möjliggöra förvärv av annan mark i kommunen.  

• bör vi inte sälja mark där syftet är att utöka området för en enskild 
fastighet. Försäljning av mark i syfte att regleras in i mindre privata 
småhustomter ska undvikas om det inte kan motiveras utifrån ovanstående 
principer. Vidare ska kommunen inte stycka upp mindre fastighetslotter för 
försäljning om det inte kan motiveras utifrån antagna styrdokument eller 
som en del i ett större exploateringsprojekt.   

• säljer vi mark på marknadsmässiga grunder och i de fall marknadspriset 
inte är känt bör det bedömas av en oberoende auktoriserad värderare. 
Kommunen som markägare saknar lagligt stöd i att sälja mark till 
underpris.  

• följer vi kommunens riktlinjer för markanvisning när vi säljer mark 
genom markanvisning. 
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1.3 Vi skapar mervärden genom att förvalta marken  
Vi har i uppdrag att aktivt inventera det kommunala markinnehavet och bevaka 
frågan hur mark ska förvaltas i väntan på exploatering. Enligt 8 kap. 2 § 
kommunallagen ska en kommun förvalta sina medel så att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Därför: 

• tar vi ställning i varje enskilt fall om det är möjligt att upplåta mark 
med nyttjanderätt, arrendeavtal eller tomträtt. De av kommunen beslutade 
dokument som reglerar riktlinjer för markanvändning, exempelvis 
översiktsplanen, ska inte motverkas genom ett visst förvaltarskap av mark. 

• upplåter vi mark med nyttjanderätt för att skapa ett mervärde för 
kommunen. Exempelvis för djurhållning och naturvård som bevarar och 
berikar en levande landsbygd samt på ett ansvarsfullt sätt förvaltar marken.  

• upplåter vi mark med tomträtt för bostadsändamål i de fall kommunen 
inte på lång sikt ser ett behov av ändrad användning genom exempelvis 
exploatering. Detta för att tomträttsinnehavaren ska kunna känna sig trygg i 
sitt boende och nyttjande av tomt. I undantagsfall upplåter vi mark med 
tomträtt i väntan på försäljning i ett större exploateringsprojekt. En 
uppsägning av tomträtt får endast ske om det är av vikt för jordägaren att 
fastigheten används för bebyggelse av annan art eller på annat sätt än 
tidigare. På grund av detta är bildande av tomträtter för bostadsändamål att 
betrakta som mindre önskvärt. Den som har en tomträtt i kommunen har 
möjlighet att friköpa tomten.  

• använder vi möjligheten att upplåta mark med tomträtt för andra 
ändamål än bostadsändamål, till exempel industriändamål, för att förvalta 
marken i väntan på ändrad användning. I samband med sådan upplåtelse 
vidtar vi åtgärder för att säkerställa att en framtida uppsägning är möjlig.  

• arbetar vi med att inventera kommunens mark för att säkerställa 
allmänhetens tillgång och samtidigt möjliggöra utveckling av marken. 
Mark som olovligen tagits i anspråk ses löpande över och ska åter 
tillgängliggöras för allmänheten. 

• Ska vi säkerställa att mark med höga kulturhistoriska värden kan 
hanteras på ett hållbart sätt i dialog med den kulturhistoriska och 
antikvariska kompetens som kommunen kan tillgodose. Ambitionen ska 
vara att höga kulturhistoriska värden bevaras, och i den mån det går 
förstärks, av kommunens strategiska markförvärv.  
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Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadskontoret/KS 

+46 8-581 691 53

Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

2019-02-18 KS 17/0173 

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Svar på motion om ekodukter i Upplands-Bro 
kommun 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt 

eget till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning 

Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2017-05-10 föreslagit att 

Upplands-Bro kommun i samverkan med Trafikverket ska pröva möjligheter, 

praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen. 

Samhällsbyggnadskontoret kommer i framtida planuppdrag som sker i 

anslutning till Trafikverkets anläggningar – i första hand E18 och Mälarbanan - 

analysera och beskriva eventuella behovet av ekodukter i syfte att främja 

passage för både djur- och växtliv.  

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 2019-02-18

 Motion (L) 2017-05-10 om ekodukter i Upplands-Bro kommun

Ärendet 

Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2017-05-10 föreslagit att 

Upplands-Bro kommun i samverkan med Trafikverket ska pröva möjligheter, 

praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen. 

En ekodukt är en fysisk passage för att fauna (djurindivider inom ett område) 

ska kunna passera de barriärer som större vägar och järnvägar innebär i 

landskapet. En ekodukt kan beskrivas som "naturens väg" över infrastruktur 

som väg eller järnväg. 

I vår kommun så utgör främst Europaväg 18 (E18) och Mälarbanan större 

fysiska barriärer för djurlivet att kunna ta sig över. Någon mer detaljerad 

analys för var de primära barriäreffekterna inom kommunen finns saknas dock. 

Motionärerna föreslår att kommunen i samverkan med Trafikverket ska pröva 

möjligheter, praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen. 
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Motionen lyfter också olika mål och vinster som kan uppnås genom 

anläggande av ekodukter samt att barriäreffekter beaktas redan i tidiga 

planskeden. Motionen lyfter som ett exempel på område med svaga samband – 

Görvälnkilen över E18.  

Vidare så pekar motionen på däggdjurens rörelsebehov och att barriäreffekter 

beaktas tidigt i planprocessen. Därför är fortsatt kartläggning viktigt för att 

förstå var dessa passager är lämpliga att anlägga. 

I kommunens gällande översiktsplan ÖP 2010 slås fast att – ”i takt med att 

markanvändningen intensifieras blir betydelsen av närrekreationsområden, 

parker och gröna kopplingar allt större. Det är viktigt att definiera och slå vakt 

om en tätortsnära grönstruktur som blir sammanhängande och bestående”. 

De regionala gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden 

med höga rekreations-, natur- och kulturvärden. De bildar en väv av grönska 

och vatten i anslutning till bebyggelsestrukturen och ger god tillgång till 

tätortsnära natur. De gröna kilarna knyter samman gröna värdekärnor.  

ÖP 2010 har mer specifikt pekat ut Görvälnkilen som ett stråk som behöver 

utvecklas och preciseras i riktning mot Enköping. Görvälnkilen innehåller flera 

svaga partier/samband som främst har sociala funktioner, med till exempel 

strandpromenader. De gröna svaga sambanden är smala partier i de 

sammanhängande gröna kilarna. Om sambanden byggs bort bryts kilen upp i 

separata delar. De gröna svaga sambandens funktioner bör stärkas och 

säkerställas. Ett sådant svagt samband utgör exempelvis kopplingen mellan 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat och Lejondalssjöns naturreservat – där E18 

utgör en barriär mellan områden söder respektive norr om motorvägen. 

För Görvälnkilen finns flera översiktliga inventeringar och underlag som visar 

grönkilens värde både för naturvård och för rekreation och friluftsliv.  

ÖP 2010 pekar därutöver på behov av utförligare utredningar finns vid fortsatt 

planering och exploatering, särskilt söder om järnvägen och ner mot Mälaren i 

Bro. 
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Bild 1 – Gröna kopplingar i Upplands-Bro kommun – utdrag från Fördjupad 

översiktsplan landsbygden FÖP 2016 

Samhällsbyggnadskontoret kommer i framtida planuppdrag som sker i 

anslutning till Trafikverkets anläggningar – i första hand E18 och Mälarbanan - 

analysera och beskriva eventuella behovet av ekodukter i syfte att främja 

passage för både djur- och växtliv. 

Då medel saknas i budget - för fördjupade utredningar kring växt- och 

djurlivets rörlighet och passager och barriärer - under innevarande 

verksamhetsår så kommer behovet beaktas i kommande budgetprocess 2020. 

 

Barnperspektiv 

Ärendet är framskrivet med barnens bästa i åtanke.  
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Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  

  

 

Bilagor 

1. KS 17/0713 – Motion (L) 2017-05-10 om ekodukter i Upplands-Bro 

kommun 

Beslut sänds till 

 





TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadskontoret/KS 

+46 8-581 691 53

Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

2019-02-20 KS 15/0785 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

Svar på Motion - Nystart för Brunna 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt 

eget till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning 

Folkpartiet/Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2015-06-03 

föreslagit att kommunstyrelsen i samverkan md fastighetsägare och i dialog 

med boende ska genomföra ett strategiskt utvecklings- och planeringsarbete för 

Brunna. 

Samhällsbyggnadskontorets mening är att inom ramen för pågående planarbete 

för Viby 19:3 samt pågående arbete med fördjupad översiktsplan så inbjuds 

boende i Brunna att medverka med synpunkter kring utveckling i området.  

Vad gäller motionens förslag på åtgärder kring gång- och cykelväg till 

Kungsängens IP, åtgärder på parkering vid Gröna dalen, ny lekplats i Brunna 

så föreslår Samhällsbyggnadskontoret att förslagen överlämnas till tekniska 

nämnden att bereda och prioritera i kommande verksamhetsplan.  

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 2019-02-27

 Motion Folkpartiet/Liberalerna (L) Nystart för Brunna 2015-06-03

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-11, §140 – planuppdrag

Viby 19:3

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-05-31, §49 - Förslag till

preciserade direktiv för Fördjupad översiktsplan för Kungsängen

Ärendet 

Folkpartiet/Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2015-06-03 

föreslagit att kommunstyrelsen i samverkan md fastighetsägare och i dialog 

med boende ska genomföra ett strategiskt utvecklings- och planeringsarbete för 

Brunna. 

Motionen pekar på en rad åtgärder som skulle kunna bidra till utveckling av 

Brunna, exempelvis planarbete kring f.d. Coop, gång- och cykelvägen från 

Kungsängens IP, ny lekplats, åtgärder utmed Granhammarsvägen med mera. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-11 att påbörja ett planarbete gällande 

fastigheten Viby 19:3 (f.d Coop) i syfte att utveckla område utveckla platsen 

till ett område med en mer blandad bebyggelse än idag inklusive service och 

skola. Planarbetet pågår för närvarande med inriktning på att lyfta ett förslag 

till samråd under kvartal 2019. I planprocessen har kommunen i samverkan 

med fastighetsägaren genomfört dialogmöten vid Kungsfesten 2018 samt 

medborgarenkät i syfte att fånga upp synpunkter inför det fortsatta planarbetet. 

Granhammarsvägen är föremål för upprustning vad gäller gång- och 

cykelvägen från Brunna ner till Norrbodarondellen som en del i utbyggnaden 

av Norrboda-Brunna. Två cirkulationsplatser kommer också att anläggas i 

anslutning till av- och påfartsramperna till E18.  

Samhällsbyggnadskontoret har sedan den 2013-09-25, §123, i uppdrag att 

upprätta en fördjupad översiktsplan för delar av Kungsängens tätort. 

Kommunstyrelsen beslutade därefter 2017-05-31, §49 att precisera direktivet 

för uppdraget genom att avgränsningen utökades till att gälla hela Kungsängens 

tätort enligt översiktsplanens tätortsavgränsning. Utökningen innebar då att 

även Brunna nu inkluderas i arbetet med fördjupad översiktsplan. Ett 

samrådsförslag kommer beslutas under kvartal 3 2019 där också informations- 

och dialogmöten planeras under samrådstiden. 

Samhällsbyggnadskontorets mening är att inom ramen för pågående planarbete 

för Viby 19:3 samt pågående arbete med fördjupad översiktsplan så inbjuds 

boende i Brunna att medverka med synpunkter kring utveckling i området.  

Vad gäller motionens förslag på åtgärder kring gång- och cykelväg till 

Kungsängens IP, åtgärder på parkering vid Gröna dalen, ny lekplats i Brunna 

så föreslår Samhällsbyggnadskontoret att förslagen enligt motionen överlämnas 

till tekniska nämnden för fortsatt beredning och prioritering i kommande 

verksamhetsplan.  

Barnperspektiv 

Ärendet är framskrivet med barnens bästa i åtanke.  

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  

  

Bilagor 

1. Motion Folkpartiet/Liberalerna (L) - Nystart för Brunna 2015-06-03 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 

 




	Samhällsbyggnadsutskottet (2019-03-07)
	Dagordning
	Beslutsärenden
	6 Beslut om granskning - Detaljplan för del av Här...
	Planbeskrivning Granskning Köpmanvägen nr 1502.pdf
	Samrådsredogörelse Granskning Köpmanvägen nr 1502 ...
	Samrådsredogörelse Granskning Köpmanvägen nr 1502....
	Plankarta Granskning Köpmanvägen nr 1502.pdf

	7 Förvärv av Raskeboda 1:1
	Köpekontrakt Raskeboda 1.1.doc
	Bilaga 1 - karta Raskeboda 1.1.pdf
	Bilaga 2 - Fastighetsutdrag Raskeboda 1.1.pdf

	8 Avtal om fastighetsöverlåtelse Bro-Skällsta 1:17...
	Köpekontrakt Bro-Skällsta 1.170.doc
	Karta Bro-Skällsta 1.170.pdf
	Fastighetsutdrag Bro-Skallsta_1_170.pdf

	9 Uppdrag - förstudie utveckling av Bro centrum
	10 Uppdrag - markförvärv i Bro
	KS 17-0318-13 Markstrategi antagen den 13 juni 201...

	11 Svar på motion om ekodukter i Upplands-Bro komm...
	Bilaga KS 17-0173-1 Motion om ekodukter i Upplands...

	12 Svar på Motion - Nystart för Brunna
	KS 15-0785-1 20151026_Skannad_till_email_081006.pd...


	Rapporter

