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SYNPUNKTER PÅ UTSTÄLLT  FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV 

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1 M.FL. (RINGVÄGEN) 

 

Naturskyddsföreningen har tidigare uttryckt sin oro för den hårda exploateringen i 

Kungsängens centrala delar. De bebyggelsenära grönområdena bör ej byggas bort av skäl som 

redovisades i föreningens yttrande över ÖP 2010. Det senaste tillskottet av punkthus utmed 

Enköpingsvägen har mycket brutalt eliminerat alla landskapsvärden. Landskapet finns med i 

planeringen enbart i form av sjöutsikt, tycks det. I centrala Kungsängen finns endast två 

kvarvarande naturområden med skogskänsla och rekreationsvärden. Dessa  områden har stor 

betydelse för människors välbefinnande. Det finns vetenskapligt  belagda, positiva samband 

mellan tillgång till nära natur och människors hälsa. Forskningen visar att regelbunden 

vistelse i naturen ger barnen bättre hälsa, mindre stress och bättre koncentrationsmöjligheter. 

Ingen anlagd lekplats kan, för de lite äldre barnen, stimulera fantasin och kreativiteten såsom 

en spännande skogsbacke kan göra. För äldre människor, som kanske ej kommer ut så ofta 

eller inte alls, kan ett träd eller ett stycke natur, där årstidsväxlingarna kan följas utanför 

fönstret, betyda mycket för välbefinnandet. 

 

Ett av de ovan nämnda två kvarvarande naturområdena i centrala Kungsängen är det som nu 

föreslås exploateras vid Ringvägen. Det andra är Vattentornsområdet som enligt 

översiktsplanen också skall exploateras. Att tätortsbebyggelsen i kommunen ligger omgiven 

av skog och sjö på bil/cykelavstånd, innebär inte att människors behov av bostadsnära natur 

upphört. Enligt föreningens åsikt borde dessa områden över huvud taget inte exploateras för 

bostadsbebyggelse utan istället skötas och göras tillgängliga för fler människor. 

 

I utställt detaljplaneförslag för Ringvägen föreslås att skogsområdet  väster om Ringvägen 

exploateras . Naturområdet har naturvärden i form av åldriga tallar och är givetvis av 

betydelse för boende i området som närrekreationsområde. 

Detaljplanens angivna gestaltningsprinciper när det gäller vegetations- och 

landskapsanpassning torde knappast ha någon praktisk relevans inom detta område. Kvar blir 

en remsa på ned till ca 10 meters bredd, en naturmarksrest som knappast har några 

möjligheter att överleva på sikt. Ekosystemet slås ohjälpligt sönder, markens botten och 

fältskikt slits bort med torkskador som följd. Trädens möjligheter att tillgodose sitt 

vattenbehov äventyras i och med att ovanförliggande översilningsytor reduceras och fickor 

och sprickor i berget, där träden tar sitt vatten, dräneras vid sprängningsarbeten. 

Detta naturområde är en viktig del av den starkt reducerade gröna infrastrukturen i centrala 

Kungsängen och bör enligt naturskyddsföreningen absolut inte bebyggas. 

 

Naturområdet mellan Ringvägen och Enköpingsvägen har också naturvärden framför allt i 

form av gamla tallar.  

Som ovan meddelats anser föreningen att även detta område egentligen borde sparas. 

Emellertid inser föreningen att området är mycket intressant för exploateringsändamål med 

närheten till centrum, pendeltågsstation och möjlighet till sjöutsikt. Även om naturvärdet är 

stort, är rekreationsvärdet begränsat pga trafikbuller och relativ otillgänglighet. 

 



 

Naturskyddsföreningen anser därför att detta område kan bebyggas, men att det bör ske med 

betydligt bättre landskapsanpassning. Den hårt drivna stadsmässigheten som redovisas i 

detaljplaneillustrationen, utan någon som helst anpassning till landskapet, med helt avskalad 

befintlig vegetation, slutna gårdsmiljöer, och planteringslådor på bjälklag istället för naturlig 

vegetation, hör inte hemma i Upplands-Bro. 

 

Vill man bo stadsmässigt bosätter man sig förmodligen ej i Kungsängen som är en kommun 

som utger sig för att ha en grön profil. Möjligheterna till bättre landskapsanpassning och 

integrering av befintlig vegetation i bebyggelsen bör studeras ytterligare. 

I västra delen av området bör grönstråket från Enköpingsvägen och norrut bättre annonseras 

genom större bredd. I planförslaget slutar grönstråket i en mur vid Enköpingsvägen och kan 

komma att upplevas som privat. Grönstråket bör göras bättre tillgängligt för människor genom 

naturanpassad skötsel. 

 

Ett av kommunens antagna långsiktiga mål i Miljöplanen är: ”Upplands-Bro ser en framtid 

med en fortsatt tydlig grön profil genom att bevara och utveckla naturvärden och att tillgodose 

människors behov av gröna miljöer.” 

 

Det är svårt att se att den utställda detaljplanen ens är i närheten av detta mål. 
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