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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

 

Håbo kommun detaljplanerar för ett nytt verksamhetsområde. En större byggnad avsedd 

för lager och logistik kommer att uppföras inom planområdet liksom parkerings- och 

körytor. Ett industrispår för järnväg kommer anslutas till området. Den aktuella 

detaljplanen ingår i ett större verksamhetsområde för logistik och lagerverksamhet kallat 

”Björnbro verksamhetsområde”. För verksamhetsområdet finns ett av kommunstyrelsen 

antaget detaljplaneprogram. 

 

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att redovisa och utreda de 

miljökonsekvenser detaljplanens genomförande kan antas medföra. En 

behovsbedömning har tagits fram av Håbo kommun som har stämts av med 

länsstyrelsen i Uppsala län.  

 

De aspekter av planens genomförande som bedöms få störst konsekvenser är påverkan 

på naturmiljö, yt- och grundvatten, landskapsbild, kulturmiljö, buller, trafik och 

tillgänglighet, luft samt rekreation och friluftsliv. En sammanfattning av de 

konsekvensbedömningar som har gjorts visas i tabell 7-1. 

 

De sammantagna konsekvenserna för trafik och tillgänglighet bedöms bli måttligt 

positiva till följd av att en ändamålsenlig väg med tillhörande gång- och cykeltrafik byggs 

ut vid verksamhetsområdet. Möjligheterna till kollektivtrafik till området bedöms vara 

goda. 

 

När det gäller yt- och grundvatten liksom påverkan på luft bedöms det bli små positiva 

konsekvenser. Det planeras för dagvattenåtgärder för att minska påverkan av ökade 

dagvattenflöden liksom spridning av föroreningar. Luftkvalitén kan försämras lokalt men 

lokaliseringen av verksamheter utanför tätorten bidrar till bättre luftkvalitét i andra delar av 

kommunen och utanför planområdet.  

 

De sammantagna konsekvenserna avseende naturmiljö och landskapsbild bedöms bli 

måttligt negativa på grund av de stora ytor som omvandlas till verksamhetsområde med 

avplaning av ytan och minskade naturområden som följd. För större vattensalamander 

bedöms de skydds- och kompensationsåtgärder som vidtas förbättra möjligheten att 

populationen lokalt ska få god bevarandestatus samtidigt som spridningsvägar 

säkerställs. 

 

För buller, kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv bedöms det bli små negativa 

konsekvenser av planens genomförande. En utredning visar att ett bullerriktvärde för 

vägtrafik överskrids vid ett bostadshus medan det tillkommande industrispåret inte 

kommer påverka bullersituationen vid befintliga bostäder alls. Möjligheterna till rekreation 

påverkas när naturmiljön omvandlas till verksamhetsområde. I det framtida Björnbro 

verksamhetsområde kommer naturmark att sparas i vissa delar. Exploateringen kommer 
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medföra att fornminnen behöver tas bort. Borttagande av fornminnen kräver tillstånd från 

länsstyrelsen. 

 

Planens genomförande bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm kommer att 

överskridas. 

 

Planens bidrar positivt till flera nationella miljömål men påverkar en del miljömål negativt. 

Hur planen bidrar till ett uppnå de nationella miljömålen redovisas i tabell 7-2 och 7-3. 

 

MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska miljöpåverkan. 

Det rekommenderas bland annat att miljöpåverkan för hela det framtida 

verksamhetsområdet studeras. Enskilda detaljplaners påverkan behöver inte medföra 

negativ miljöpåverkan men den sammantagna effekten av hela verksamhetsområdet kan 

se annorlunda ut. 
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1 Inledning och syfte 

Håbo kommun detaljplanerar för en lager- och logistikanläggning väster om Västerskogs 

företagspark. Planområdet ingår i ett större planerat verksamhetsområde kallat Björnbro 

verksamhetsområde. Större delen av området är inte tidigare detaljplanelagt. Några 

mindre delar i östra planområdet är planlagda, Dpl 242 och Dpl 395. Dpl 242 avser 

Brandstation, övningsområde samt mottagningsstation för el. Dpl 395 avser norra delen 

av Västerskogs industriområde. Den aktuella detaljplanen avser främst en större 

lagerbyggnad. Därutöver omfattar planen en anslutning till industrispår för järnväg, in- och 

utfartsvägar, körytor för lastbilar och parkeringsytor. Detaljplanen har benämningen dp 

419, ”Kvarter Nr 3, Logistik Bålsta”. 

Området ligger på fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1:3, 2:1, Brunna 1:9 samt Bålsta 

3:356 och 1:614. Marken i området kommer att ägas av Håbo kommun och Håbo 

Marknads AB. Marken består i nuläget av skogs- och åkermark. 

Håbo kommun har genomfört en behovsbedömning avseende planens miljöpåverkan. 

Behovsbedömningen har av kommunen stämts av med länsstyrelsen i Uppsala län. 

Resultatet av behovsbedömningen är att planen bedömts medföra betydande 

miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och att en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap. 11§ miljöbalken.  

Syftet med miljöbedömningen enligt miljöbalken är att integrera miljöaspekter i planen 

eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.  

MKB:n utgör beslutsunderlag för planen. Den anger också förslag till uppföljning och 

övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförande av planen kan antas 

medföra. 

Denna MKB har tagits fram under januari-mars 2013 i samband med att detaljplanen 

utarbetades. MKB:n har reviderats efter samråd under september 2013. 

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Håbo kommun i beslut den 16 december 

2013. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av fastighetsägare som är 

närboende till (men utanför) det aktuella detaljplaneområdet. Som skäl framfördes bland 

annat att större vattensalamander har konstaterats i en lokal belägen som närmast ca 

250 meter från den planerade kvartersmarken. De klagande anser att det inte går att 

bedöma huruvida förekomsten av salamander utgör hinder för att anta den aktuella 

detaljplanen. I sin dom den 27 oktober 2014 meddelade mark- och miljödomstolen att 

kommunens beslut om antagande upphävs. Domstolen menar att underlaget för beslutet 

om detaljplanen har varit bristfälligt. Den planerade exploateringens eventuella inverkan 

på fridlysta arter, samt de kompensations-åtgärder som kan bli aktuella borde ha belysts i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

Med anledning av domstolens beslut har kommunen gjort ett omtag i planprocessen. 

Samråd har hållits med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, där Sweco på 

uppdrag av Kilenkrysset har föreslagit ett antal skydds- och kompensationsåtgärder för 

att förhindra att salamanderpopulationen påverkas negativt av planens genomförande. 
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Länsstyrelsen beslutade den 8 juni 2015 att detaljplanen inte kräver dispens enligt 4 § 

artskyddsförordningen på grund av påverkan på större vattensalamander. Det gäller 

under förutsättning att de åtgärder som har föreslagits genomförs.  

Planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning har reviderats utifrån Länsstyrelsens 

beslut. Ändringar har införts i beskrivning av planförslaget (skydds- och kompensations-

åtgärder för större vattensalamander beskrivs), och i avsnittet om konsekvenser 

avseende naturmiljö (avsnitt om större vattensalamander har lagts till).  

2 Avgränsning 

2.1 Geografisk avgränsning 

Planområdet utgörs av kuperad skogsmark och små arealer av öppen åkermark. 

Områdets yta är cirka 35 0000 m
2
. Planområdet avgränsas i söder och väster av skog, i 

norr av åkermark och i öster av Björnängsvägen, Kraftleden och Västerskogs 

företagspark. Området ligger cirka 3 km nordväst om Bålsta centrum. Strax norr om 

planområdet passerar Mälarbanans järnväg. Figur 2-1 visar plankartan och figur 2-2 visar 

områdets läge i förhållande till Bålsta centrum och E18. Plankartan finns även som bilaga 

1 till MKB:n.



  

   

 
 

7 (55) 
 

RAPPORT 

2013-09-23, REVIDERAD 2015-07-02 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL DETALJPLAN 419, ”KVARTER 

NR 3 LOGISTIK BÅLSTA”, HÅBO KOMMUN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

JEBN p:\1186\1186536_kompl_mkb_bålsta_logistik\000\19 original\till håbo kommun 150703\reviderad mkb levererad 150702.docx 

 

 
 

 
Figur 2-1. Plankarta där streck-prickad linje visar plangränsen. Kartan med teckenförklaringar finns även som bilaga 1 till MKB:n. 
Källa: Sweco Architects 2013.
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Figur 2-2. Planområdets läge i förhållande till Bålsta centrum, Mälarbanan (järnväg) och E18. 
Planområdet är ungefärligt markerat med svart ellips. 

 

2.2 Avgränsning av miljöaspekter 

Miljöaspekter i planområdet har avgränsats i samråd med Håbo kommun samt stämts av 

med länsstyrelsen i Uppsala län. De frågor som bedömts som mest relevanta att 

behandla i MKB:n är påverkan på naturmiljö, dagvatten, landskapsbild, kulturmiljö, buller, 

trafik och tillgänglighet, luftkvalitet samt rekreation och friluftsliv. I tabell 2-1 visas en 

sammanställning över de miljöaspekter med motivering som behandlas i MKB:n. 

Planområdet innehåller inte några riksintressen avseende natur och kultur. Det finns inte 

heller några Natura 2000-områden, naturreservat eller nyckelbiotoper inom området
1.
 

                                                      
1
 Naturvärdesinventering, Calluna 2012. 

Mälarbanan, 
järnväg 

E18 
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Efter länsstyrelsens beslut i juni 2015 har avsnittet om naturmiljö kompletterats med 
beskrivning av påverkan med avseende på större vattensalamander. 
 
Tabell 2-1. Sammanställning av miljöaspekter och motivering till varför miljökonsekvenserna 
bedöms vara betydande. 

Miljöfaktor Motivering 

Naturresurser 

Naturmiljö Omvandling från skog- och åkermark till verksamhetsområde kommer 

att påverka djur och natur i området. Effekterna utreds översiktligt. 

Påverkan på populationen av större vattensalamander i planområdets 

närhet redovisas. 

Yt- och 

grundvatten 

Exploatering av naturområdet kommer att medföra att stora hårdgjorda 

ytor anläggs. Detta medför kraftigt ökade dagvattenflöden som 

behöver tas om hand och fördröjas samt eventuellt renas. En 

dagvattenutredning har tagits fram i samband med planarbetet och 

resultaten beaktas i MKB:n. 

Landskapsbild Planen medför stor förändring av landskapsbilden. Detta till följd av att 

det kuperade området kommer att planas ut när skog- och åkermark 

omvandlas till verksamhetsområde. 

Kulturmiljö Inventeringar har visat att det finns fornlämningar i området som 

kommer att påverkas av exploateringen.  

Hälsa och säkerhet 

Buller Rangering av tåg och lastbilar kommer att ge upphov till buller. 

Trafikbuller kommer att alstras både av yrkestrafik och av persontrafik 

till och från området. Trafiken och verksamheten riskerar att förändra 

bullersituationen för närboende och andra som vistas i området. 

MKB:n redogör för resultaten från genomförd bullerutredning. 

Trafik och 

tillgänglighet  

Det kommer att anläggas nya vägar och järnväg i området, vilket 

kommer att påverka trafiksituationen. Säkra trafiklösningar för gående 

och cyklister behövs. 

Luft Luftkvaliteten i området och dess omgivningar kan komma att 

påverkas vid anläggandet av byggnader och infrastuktur. Även 

framtida närliggande verksamheter kan komma att påverka 

luftkvaliteten.  

Rekreation och 

friluftsliv 

Både planområdets och angränsande områdens rekreativa värden 

kommer att påverkas vid bildandet av verksamhetsområdet. 
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2.3 Avgränsningar i tid 

De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag i denna MKB utgår från 

jämförelseåret 2023. Vid detta år bedöms planen vara genomförd fullt ut. 

3 Områdesbeskrivning 

3.1 Nuvarande markanvändning 

Området består idag till största del av skogsmark, i norr och öster finns åkermark, se 

flygfoto i figur 3-1. Skogen utgörs av blandbarrskog, i norra och östra delen finns partier 

med ungskog. Området nyttjas framförallt av närboende för rekreation och friluftsliv. I 

skogen finns många stigar och området nyttjas bland annat för svampplockning. 

Det finns inte några vattenförekomster inom området, ett större dike passerar genom 

åkermarken från norr mot söder i planområdet. Efter planområdet avrinner diket vidare 

mot Mälaren. Sydväst om planområdet finns en sumpskog. 

I västra delen av området finns höjdpartier på upp till +45 meter (höjdsystem RH 00) 

medan de östra delarna är mer låglänta, cirka + 31 meter. 

Marken består i höjdpartierna till största del av berg och i de låglänta partierna av lera. 

Genom planområdet passerar överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten. 

Ledningarna kommer att behöva flyttas vid exploatering. 
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Figur 3-1. Flygfoto över planområdet. Fotot visar att området idag till största del består av skog men 
i nordöst även av åkermark. Ett dikessystem passerar över åkermarken från norr mot söder. 

3.2 Angränsande markanvändning 

Söder om planområdet fortsätter skogen cirka 600 meter fram till bostadsområdet Skörby. 

Även marken väster om det aktuella planområdet är skogsbeklädd medan marken norrut 

består av åkermark. Området omedelbart söder om planområdet ingår i 

detaljplaneprogrammet för Björnbro verksamhetsområde, liksom delar av marken väster 

om planområdet. Även norr om området planeras för verksamheter inom 

planprogrammet.  

Norr om planområdet passerar både E18 och Mälarbanan (järnväg). Avståndet mellan 

planområdet och E18 är ca 900 m medan det är ca 300 m från planområdet till 

Mälarbanan. Öster om planområdet finns Västerskogs företagspark med bland annat 

kommunens återvinningscentral och Benders betongindustri. Öster om planområdet, 

mellan det befintliga industrispåret och Björnängsvägen i området Nyhagen, finns några 

bostadsfastigheter. Avståndet från planområdet till närmaste bostadsfastighet är cirka 

200 meter. Figur 3-2 visar planområdet och nuvarande markanvändning i omgivningarna 

och figur 3-3 visar vilka delar som ingår detaljplaneprogrammet för Bålsta logistik. 
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Figur 3-2. Flygfoto med planområdet ungefärligt markerat. 

 
 

Befintliga bostäder öster 
om planområdet 

Bostadsområdet 
Skörby 
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Figur 3-3. Bilden visar schematiskt vilka delar som ingår i detaljplaneprogrammet för Björnbro 
verksamhetsområde. Lila och grå områden utgör planerade verksamhetsområden, ljusgröna partier 
visar värdefull natur som föreslås sparas. Lila-streckat område är bostäder och icke-störande 
verksamheter. Det aktuella planområdet är ungefärligt markerat med svart ellips. Källa; Sweco 
Architects 2012. 

4 Alternativ 

4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte 

genomförs. Detta alternativ ska inte förväxlas med nuläget. Nollalternativet i denna MKB 

beskriver ett scenario där detaljplaneprogrammet för området har genomförts. 

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010 anges att det aktuella 

området ska användas för verksamheter. Under 2012 togs ett detaljplaneprogram fram 

för Björnbro verksamhetsområde där det aktuella området ingår, se figur 3-3. 

Detaljplaneprogrammet antogs av kommunstyrelsen den 8 april 2013. 

Detaljplanprogrammet prövar möjligheten att utveckla området för verksamheter inom 
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logistik, industri, hantverk och lager och berör ett område på cirka 200 hektar. 

Detaljplaneprogrammet utgör en grund för inriktning i kommande detaljplaner inom 

Björnbro verksamhetsområde. 

Verksamhetsområdets läge med nära anslutning till E18 och Mälarbanan med möjlig 

etablering av industrispår bedöms göra området mycket attraktivt för lager och 

logistikverksamhet.  

Mot bakgrund av att det antagits ett detaljplaneprogram, att området pekats ut för 

verksamheter i den fördjupade översiktsplan liksom det geografiska läget, bedöms det 

inte realistiskt att i nollalternativet utgå från att området kvarstår som oexploaterad 

naturmark. Nollalternativet är ett verksamhetsområde med liknande verksamhet som det 

nu aktuella planalternativet. 

Nollalternativet medför att skogs- och åkermark kommer att försvinna och ersättas av 

verksamheter och ny infrastruktur i form av vägar och järnväg. Miljöpåverkan i 

nollalternativet är ungefär densamma som för planalternativet, se tabell 2-1, då området i 

första hand är avsatt för och mest attraktivt för, verksamheter inom lager och logistik. 

Aktuella miljöaspekter kan ändras beroende på typ av verksamhet som etableras. 

Den planerade verksamheten medför uppförande av en mycket stor byggnad. Vid 

nollalternativet bedöms det mer aktuellt med mindre byggnadsyta. Trafiken bedöms bli 

ungefär densamma vid nollalternativet som vid planalternativet. 

För nollalternativet antas i denna MKB följande: 

 Området detaljplaneras enligt riktlinjer i ”Detaljplaneprogram för Björnbro 

verksamhetsområde” antaget av kommunstyrelsen 13-04-08. 

 Den öst-västliga förlängningen av Björnängsvägen genomförs 

 Den framtida trafikbelastningen på Björnängsvägen överensstämmer med 

trafikanalysen från 2012 

 Industrispår anläggs i samma sträckning som för planalternativet 

 Verksamhet inom lager eller logistik etableras 

4.2 Planalternativ 

Planalternativet innebär att ett cirka 35 hektar stort område detaljplaneras för 

logistikverksamhet. Skogs- och åkermark försvinner och omvandlas till 

verksamhetsområde.  

Detaljplanen medger en exploateringsgrad på 0,5. Slutgiltig utformning och storlek är inte 

beslutad men skissförslag anger en lagerbyggnad på 88 000 kvadratmeter. En 

tillbyggnad på ytterligare 26 000 kvadratmeter kan tillkomma. Utbyggnaden planeras 

etappvis. Den första etappen med ungefär halva lagerbyggnaden planeras att tas i bruk 

hösten 2015. En andra etapp omfattande resterande del planeras till år 2020.  I 

anslutning till byggnaden kommer parkeringsytor och lastzoner samt järnvägsspår som 
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ansluter till befintligt industrispår att anläggas. I figur 2-1 och bilaga 1 visas 

detaljplanekartan med planbestämmelser.  

Inom planområde kommer ytor att avsättas för hantering av dagvatten. Dagvattenflödena 

kommer att öka till följd av den stora takyta som anläggs i kombination med övriga 

hårdgjorda ytor i området. I samband med planens utarbetande har även en 

dagvattenutredning tagits fram. 

En ny tillfartsväg skapas som en förlängning västerut av den befintliga Björnängsvägen. 

Syftet med förlängningen av Björnängsvägen är att serva flera delar i det planerade 

verksamhetsområdet. I den fördjupade översiktsplanen anges att förlängningen av 

Björnängsvägen kan komma att förlängas ytterligare mot sydväst för att bilda en ringled.  

Längre västerut längs denna ringled kan det bli aktuellt med bostadsbebyggelse. 

Trafiken i planområdet kommer främst att bestå av yrkestrafik i form av lastbilar till och 

från området. Personal och besökare till anläggningen kommer även att ge upphov till 

persontrafik. Den planerade anläggningen bedöms kunna generera cirka 700 

arbetstillfällen. Det finns inga beslut om kollektivtrafik till området.  

Det kommer att anläggas ett industrispår till anläggningen från den befintliga 

industrijärnvägen till Västerskogs företagspark. Inkommande gods till anläggningen 

planeras i första hand att komma med tåg. Utgående transporter från anläggningen 

kommer att ske med tåg och lastbil.  

Till följd av trafik på väg och järnväg kommer områdets bullersituation att förändras. 

Under planarbetet har en bullerutredning tagits fram. Biltrafiken i området kommer ge 

upphov till utsläpp till luft.  

Planalternativet medför att marken kommer att avplanas till en jämn nivå då den stora 

byggnaden och verksamheten kräver det. 

För planalternativet antas i denna MKB följande: 

 Området detaljplaneras enligt riktlinjer i ”Detaljplaneprogram för Björnbro 

verksamhetsområde”, antaget av kommunstyrelsen 13-04-08. 

 Den öst-västliga förlängningen av Björnängsvägen genomförs. 

 Den framtida trafikbelastningen på Björnängsvägen överensstämmer med 

trafikanalysen från 2012. 

 De skydds- och kompensationsåtgärder som har beslutats av länsstyrelsen med 

avseende på större vattensalamander genomförs. Åtgärderna kommer att 

regleras i exploateringsavtal eller motsvarande. De innebär att ett nytt lekvatten 

anläggs utanför detaljplaneområdet, att spridningsmöjligheter säkerställs under 

befintligt järnvägsspår och under Björnängsvägen, att hinder anläggs för att 

förebygga att salamandrar tar sig upp på vägen eller in i planområdet, att 

passager anläggs som möjliggör spridning till planerat dagvattensystem och att 

dagvattensystemet utformas så att det kan tjäna som möjligt lekvatten och 

spridningsväg vidare söderut. Dessutom kommer potentiella 
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övervintringsområden i lekvattnets omedelbara närhet att förstärkas genom 

röjning av ung gran och utplacering av stenar och död ved för att skapa bättre 

gömställen och födosöksområden (Länsstyrelsen i Uppsala län, 2015-06-08). 

4.3 Alternativ lokalisering 

Den planerade verksamheten har behov av transporter både på väg och järnväg. 

Närheten till E18 och Mälarbanan med möjlighet att bygga ut befintligt industrispår gör 

platsen logistiskt mycket fördelaktig. Möjligheten för nya verksamheter att etablera sig 

med anslutning till järnväg är begränsad i Sverige på grund av hård belastning på spåren. 

Håbo kommun ligger geografiskt bra till för den planerade verksamheten med närhet till 

flera storstadsområden. Närheten till vägar, järnväg och storstäder medför stora fördelar 

även för dem som kommer att arbeta på anläggningen. Det är lätt att nå området med bil 

och Håbo har goda kommunikationer med tåg och pendeltåg för pendlande medarbetare. 

Området ligger inom ett område som pekats ut som verksamhetsområde i den fördjupade 

översiktsplanen för Bålsta tätort och är redan avsatt för verksamheter i kommunens 

övergripande planering.  

För den planerade verksamheten ses det som en fördel att marken till största del utgörs 

av berg. Avsikten är att grundlägga den större byggnaden på packad kross ovanpå 

plansprängt berg. 

Den planerade verksamhetsutövaren har studerat alternativa lokaliseringar i andra 

kommuner. Redovisade fördelar med den aktuella platsen gör den mest lämplig jämfört 

med andra studerade områden. 

5 Metod och bedömningsgrunder 

Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms och redovisas i text. Till 

grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljömål, riktvärden och 

miljökvalitetsnormer. Följande miljömål har bedömts beröras av planförslaget: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Ingen övergödning 

 God bebyggd miljö 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Levande skogar 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 Myllrande våtmarker 
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Definitioner och preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen finns på 

Miljömålsportalen (www.miljomal.se).  

De transportpolitiska mål som har satts upp av regeringen syftar till att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för både 

medborgare och näringsliv, i hela landet. De övergripande målen är uppdelade i två 

huvudmål. Funktionsmålet inriktar sig på tillgänglighet medan hänsynsmålet inriktar sig 

på säkerhet, miljö och hälsa. Mer information om målen och dess innebörd finns på 

Regeringens webbplats (www.regeringen.se).  

Håbo kommun arbetar med att ta fram en kommunövergripande miljöplan utifrån de 

nationella miljömålen. Miljöprogrammet är inte färdigställt men i MKB:n har hänsyn tagits 

till den nulägesanalys som har tagits fram för de nationella miljömålen som en del i 

miljöprogrammet. 

Under 2008 tog kommunfullmäktige i Håbo kommun beslut att kommunen ska arbeta för 

att vara en fossilbränslefri kommun år 2050. Utifrån beslutet prioriteras miljömålen 

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö framför övriga miljömål. 

5.1 Bedömningsskala 

Nedan presenteras en skala som används för att värdera såväl positiva som negativa 

konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av 

bedömd miljöpåverkan. En samlad bedömning görs i kapitel 7.1. 

Mycket stora konsekvenser   

Konsekvenser på riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-nivå (till exempel 

Natura 2000-områden, överskridande av miljökvalitetsnormer). 

Stora konsekvenser   

Konsekvenser på riksintressen eller värden av regional eller kommunal betydelse. 

Måttliga konsekvenser   

Konsekvenser av kommunal betydelse.  

Små konsekvenser   

Konsekvenser av mindre eller lokal betydelse. 

En analys av miljömålsuppfyllelsen för planförslaget presenteras i kapitel 7.2. 

5.2 Osäkerhet i bedömningar 

Följande punkter bedöms medföra osäkerhet i bedömning av miljökonsekvenser. 

 MKB tas fram samtidigt som planen. 

 MKB:n bedömer den aktuella detaljplanens miljöpåverkan men området är en del 

i ett större verksamhetsområde och den totala miljöpåverkan från det framtida 

verksamhetsområdet kan bli annorlunda än från respektive delområde vilket 

behöver beaktas av kommunen. 
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6 Miljökonsekvenser 

6.1 Naturmiljö 

6.1.1 Nuläge 

Planområdet utgörs av kuperad skogsmark och små arealer av öppen åkermark. Området 

är cirka 350 000 m
2
 stort. År 2012 utfördes en naturvärdesinventering i området för 

detaljplaneprogrammet. Inventeringen syftade till att objektklassa värdefulla delområden 

och beskriva deras känslighet för exploatering. Enligt naturvärdesinventeringen finns det 

inom planområdet ett mindre område i nordväst som klassats med ”Visst naturvärde” det 

vill säga klass 3/3 i inventeringen där 1 utgörs av områden med ”Högt naturvärde” och 

klass 2 av områden med ”Påtagligt naturvärde”. Området består av ett aspbestånd där 

det rekommenderas att de grövre asparna bör sparas vid exploatering.  

Sydväst om planområdet finns en våtmark/sumpskog med naturvärde 2 enligt 

naturvärdesinventeringen. Sumpskogen är känslig för ökad avvattning och körning med 

arbetsmaskiner. Norra delen av sumpskogen innehåller tallar med en uppskattad ålder på 

över 120 år. En mindre del av det sydvästra planområdet kan i nuläget ha avvattning mot 

sumpskogen. 

Det finns inga delar i planområdet som pekats ut som värdefulla i den kommuntäckande 

naturvårdsplanen från 2010. 

Det finns inte heller några områden med riksintresse inom planområdet. Mälaren, som är 

slutgiltig recipient för områdets dagvatten, utgör riksintresse för friluftsliv och fiske.  

För skogsbruket inom planområdet finns skötselplaner som reglerar skötsel och 

avverkning. 

Den planerade förlängningen av industrispåret kommer att passera över den tomt som 

Räddningstjänsten för närvarande använder för övningsverksamhet. Enligt Räddnings-

tjänsten består marken av fyllnadsmassor och eldning utförs med gasol och i containrar.  

I augusti 2013 genomfördes en översiktlig markteknisk undersökning i planområdet med 

analys av jord- och vattenprover. Undersökningen utfördes på fastigheten Bålsta 3:356, 

Räddningstjänstens övningsområde, samt fastigheten Brunna 1:12 som är 

mottagningsstation för el, idag ägd av EON.  

Jordproverna analyserades med kombinationspaket för bland annat metaller, mineralolja, 

klorerade pesticider, PAH, PCB, BTEX, klorbensener, klorerade alifater och klorfenoler. 

Samtliga analyserade jordprover underskred Naturvårdsverkets generella riktlinjer för 

känslig markanvändning. 

Två grundvattenprover analyserades, det ena med kombinationspaket med bland annat 

metaller, organiska ämnen samt perfluorerade ämnen. Det andra provet analyserades 

med avseende på perfluorerade ämnen. Resultaten av den översiktliga marktekniska 

undersökningen visar inga resultat som tyder på att mark och grundvatten skulle vara 

förorenade i en omfattning som utgör några konsekvenser för grundvattnet.  
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Marken i de kuperade delarna utgörs av berg och sandig morän. Nivåerna varierar mellan 

+30,5 till cirka +45 meter (höjdsystem RH 00). I de flacka delarna dominerar sand och 

lera. I figur 6-1 visas SGU:s jordartskarta över området. Markförhållandena medför 

varierande infiltrationsmöjligheter inom planområdet. 

 
Figur 6-1. Jordartskarta. Planområdet ligger inom svartmarkerat område. Rött= berg, gult=lera, 
ljusblått=sandig morän, orange =grus/sand. Kartunderlag; Sverige Geologiska Undersökning, 
www.sgu.se. 

År 2012 utfördes en översiktlig geoteknisk undersökning av åkermarken inom 

planområdet. Undersökningen anger att jordlagren består av upp till 1 meter 

torrskorpelera som övergår till lera/siltig lera med tjocklek på 7-16 meter. Leran 

underlagras av upp till 4 meter siltjord. Det har inte installerats några grundvattenrör men 

vattenytan har observerats i undersökningspunkterna till 0,5-1 meter under markytan. 

Genom området går idag större ledningar för vatten och avlopp. Ledningarna kommer att 

behöva ledas om vid exploateringen.  

Större vattensalamander 

Vid inventering 2014 konstaterades ett lekvatten med en mindre population av större 

vattensalamander i ett hällkar på en fastighet i Nyhagen utanför planområdet. 

Fastigheten ligger intill befintlig spårväg (se figur 6-2). Fastighetsägarna brukar fylla på 

med vatten i hällkaret om hällkaret håller på att torka ut. Enligt överklagandet till mark- 

och miljödomstolen har fastighetsägarna (för ca 20 år sedan) även sett salamandrar i en 

mindre våtmark belägen sydväst om hällkaret (markerad med blå ring i figur 6-2). Marken 

är dikad och enligt en inventering som de klagande har låtit utföra är våtmarken nu i stort 

sett igenväxt och endast en liten vattensamling intill ett stenröse finns kvar (Nacka 

tingsrätt, 2014). Inga salamandrar uppges finnas där nu och miljön utgör i nuläget inte 

någon lämplig lekmiljö. 
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Med anledning av det till planområdet närbelägna lekvattnet genomfördes 2014, på 

uppdrag av Håbo kommun, en inventering av planområdet för att klargöra om det finns 

ytterligare lekvatten som kan påverkas av den planerade exploateringen (Malmström, 

2014). Hela planområdet samt ytterligare 200 meter kring planområdet inventerades. Den 

enda möjliga lekplatsen utgjordes av ett dike i åkermarken men där påträffades varken 

salamandrar eller andra groddjur. Enligt inventeringen har diket antagligen för högt 

vattenflöde vid nederbörd och är därför inte lämpligt som lekvatten. 

 

Figur 6-2. Illustration över detaljplaneområdet samt förekomst av större vattensalamander i 
närområdet. Orange markering visar avstånd om 300 resp. 400 meter från nuvarande lekvatten. 

Efter salamandrarnas lekperiod under vår och sommar förflyttar de sig till sina 

övervintringsområden på land. Övervintringsområdena kan bestå av i stort sett vilken 

naturmiljö som helst utom åkermark förutsatt att det finns lämpliga hålrum i marken, 

under stenar, rötter eller liknande där salamandrarna kan tillbringa vintern. Även vägen till 

övervintringsområdet bör ha goda möjligheter för salamandrarna att gömma sig. 

Vanligtvis rör sig salamandrarna inte särskilt långt utan stannar inom lekvattnets absoluta 

närmiljö. De flesta har sina övervintringsområden inom maximalt 150-300 meter från 

lekvattnet. Enstaka exemplar har observerats som förflyttat sig ända upp till 1 300 meter.  

I höjd med hällkaret finns idag en trumma under spåren där passage är möjlig. Spåret är 

så konstruerat att det även är möjligt för salamandrarna att passera över banvallen, under 

spåret. Områdena på båda sidor om spåret är redan avsatta som naturmark genom 

befintlig detaljplan 242. 

Den enda kända förekomsten av större vattensalamander i närområdet finns cirka  

fyra kilometer från planområdet, i sydöstra delen av Bålsta, i ett kärr vid Bålstaåsen. I 



  

   

 
 

21 (55) 
 

RAPPORT 

2013-09-23, REVIDERAD 2015-07-02 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL DETALJPLAN 419, ”KVARTER 

NR 3 LOGISTIK BÅLSTA”, HÅBO KOMMUN  

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

JEBN p:\1186\1186536_kompl_mkb_bålsta_logistik\000\19 original\till håbo kommun 150703\reviderad mkb levererad 150702.docx 

 

närheten av detta finns även ett par anlagda dammar där kommunen har för avsikt att 

utreda om det finns större vattensalamander. Inget av dessa områden ligger inom 

spridningsavstånd till lekvattnet öster om aktuellt exploateringsområde, dels pga. 

avståndet och dels pga. den barriär som Bålsta tätort utgör.  

6.1.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Planområdet ingår i ett större sammanhängande område på cirka 200 hektar, som i den 

fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort pekats ut för verksamheter. Planområdet finns 

även med i det detaljplaneprogram som antagits av kommunstyrelsen.  

Nollalternativet innebär att området omvandlas till verksamhetsområde även om den nu 

aktuella detaljplanen inte genomförs. Vid nollalternativet etableras med stor sannolikhet 

en likande verksamhet som den planerade. Det betyder att skogsområden avverkas och 

arealen åkermark minskar till följd av exploateringen. Naturvärdesinventeringen gäller 

även vid nollalternativet. Avverkning av skog och minskad åkermark kommer att påverka 

djur och natur i området genom ändrade förutsättningar. Tidplanen för nollalternativet kan 

vara annorlunda än för det aktuella planförslaget.  

Oavsett vilken framtida verksamhet som etableras måste dess eventuella påverkan på 

sumpskogen sydväst om planområdet beaktas även i nollalternativet. 

Nollalternativet innebär att byggnader och vägar uppförs i området. Anvisningar i den 

översiktliga geotekniska utredningen antas kunna gälla även vid nollalternativet. Vid 

byggande på lerområden rekommenderas pålning till fast botten. För större 

bankuppfyllnader för till exempel vägar rekommenderas grundläggning på grundförstärkt 

terrass.  

I det fall industrispåret för järnväg anläggs i samma sträckning som planalternativet gäller 

de rekommendationer som ges i den översiktliga markundersökningen avseende 

förorenad mark
2
. 

Förutsatt att området utvecklas enligt detaljplaneprogrammet bedöms nollalternativet ge 

måttliga negativa konsekvenser avseende naturmiljö. Detta eftersom avverkning av stora 

markområden medför förändrade livsvillkor för djur och natur. Bedömningen avser även 

att marken kommer avplanas till en jämn nivå och att massor kommer att omfördelas i 

området. 

  

                                                      
2
 Sweco 2013. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i 

Bålsta, Håbo kommun. 
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Större vattensalamander 

Vid nollalternativet kommer planområdet att utvecklas till verksamhetsområde, vilket 

kommer att påverka naturmiljön i området så som har beskrivits ovan. Nuvarande 

lekvatten kommer inte att påverkas då det ligger utanför planområdet. Inga nya lekvatten 

anläggs dock heller, vilket medför att populationen av salamandrar är beroende av att 

boende säkerställer vattentillgången i hällkaret. Lämpliga övervintringsområden bedöms 

finnas inom detaljplanerat område utanför det aktuella planområdet men inom nära 

avstånd från nuvarande lekplats (se närmare beskrivning under nästa avsnitt). Det är 

oklart huruvida spridningsvägar kan säkerställas i nollalternativet, då stora områden 

avverkas och avplanas. Sammantaget bedöms nollalternativet medföra risk för negativ 

påverkan på salamanderpopulationen, ifall inga skydds- eller kompensationsåtgärder 

vidtas för att säkerställa långsiktig tillgång till lekvatten eller möjligheter till spridning. 

6.1.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Planalternativet innebär att 24 hektar skog kommer att avverkas och drygt 9 hektar 

åkermark försvinner. Området är kuperat med höjdpartier i väster på upp till +45 meter 

(höjdsystem RH 00) medan åkermarken i öster ligger på cirka nivån +31 meter. 

Verksamheten kräver en jämn yta. Marken kommer att planas av och den mesta 

vegetationen tas bort.  

Avverkning av skog bedöms påverka livsmiljön negativt för djur och växter. För djur 

innebär det större avstånd mellan tillgängliga skogsområden. I detaljplaneprogrammet för 

hela logistikområdet lämnas en naturzon söder och öster om aktuellt planområde. 

Naturmarken syftar till störningsskydd mot bostäderna i Skörby. Naturzonen innefattar 

också ytor som bör undantas exploatering enligt naturvärdesinventeringen, se figur 6-3.  
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Figur 6-3. Karta från detaljplaneprogrammet för Bålsta logistik. Det aktuella planområdet är 
ungefärligt markerat med svart ellips. Söder och väster om planområdet bevaras naturområden. 
Ljusgröna ytor avser värdefull natur enligt naturvärdesinventeringen. 

Överblivna massor från exploateringen kommer i största möjliga mån att nyttjas inom 

området. Det kommer dock att uppstå överskottsmassor som kommer att föras bort från 

området. Exploatören har för avsikt att göra en geoteknisk undersökning samt en 

massbalans för området. Syftet är att nyttja marken och överskottsmassor på bästa sätt. 

Hanteringen av överskottsmassor beror på bergets kvalité och går i detta läge inte att 

bedöma. Beroende på kvalitet kan det finnas möjlighet till lokal avsättning i planområdets 

närhet. Skogen som avverkas vid exploateringen kommer att tas till vara. 

Geotekniska konsekvenser är bedömda i den översiktliga utredningen från år 2012. 

Undersökningarna omfattade fältarbete men inte laboratorieanalyser av jordprover. 

Planalternativet innebär grundläggning på packat krossmaterial ovanpå plansprängt berg. 

För grundläggning av de delar som sträcker sig ut över lerområden rekommenderas 

pålning till fast botten. Större bankuppfyllnader för järnvägar/vägar bör grundläggas på 

grundförstärkt terrass. 

Vid den översiktliga undersökningen av mark och grundvatten inom räddningstjänstens 

övningsområde och Eon:s mottagningsstation för el så har inga föroreningshalter över nu 
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gällande riktvärden påträffats. De rekommendationer som anges i rapporten
3
 bör följas 

vid det fortsatta planarbetet. 

Planalternativet bedöms sammantaget ge måttligt negativa konsekvenser för naturmiljön. 

Detta eftersom avverkning av stora markområden, i kombination med minskad åkerareal, 

medför förändrade livsvillkor för djur och natur. Bedömningen avser även avplaning av 

ytan och omfördelningen av massor. 

Större vattensalamander 

Bevarandestatus för den nuvarande populationen bedöms vara icke tillfredställande. Den 

är isolerad från andra kända populationer. Lämpliga lekvatten förutom hällkaret finns inte 

inom spridningsavstånd. Det befintliga lekvattnet finns på en privat fastighet och är 

beroende av de boendes intresse att bevara detta. Lekvattnet och populationen är också 

liten.  

Enligt inventeringar gjorda under 2014 på uppdrag av Håbo kommun respektive de 

fastighetsägare som har överklagat planen, bedöms det inte finnas något lämpligt 

lekvatten inom planområdet. Ett potentiellt övervintringsområde har pekats ut i 

planområdets sydöstra hörn (Nacka tingsrätt, 2014). Det är ett område med 

björksumpskog. 

Vid Swecos fältbesök den 14 april 2015 gjordes en översiktlig beskrivning av natur-

områden nära lekvattnet. Se figur 6-4. Områdenas lämplighet som övervintringsområde 

bedömdes (Sweco, 2015). Sumpskogen (område 1 i figur 6-4) är tätt bevuxen med björk 

och al samt bitvis även med täta bestånd av gran vilket gör marken skuggad. Marken är 

också mycket blöt, med en hel del öppna vattenytor. Den bedöms vara direkt olämplig 

som övervintringsområde för större vattensalamander, då området fryser vintertid. Att 

avsätta detta område som naturmark i planen bedöms inte vara relevant ur 

salamandersynpunkt. Bevarandestatus för den lokala salamanderpopulationen bedöms 

inte påverkas negativt av att detta område exploateras. 

                                                      
3
 Sweco 2013. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i 

Bålsta, Håbo kommun. 
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Figur 6-4. Utsnitt ur karta över planområdet (röd markering) med nuvarande lekvatten (stjärna) 
samt plats där vattensalamander noterats för 20 år sedan (blå ring). Siffror och lila avgränsning 
markerar områden som har beskrivits i samband med platsbesök den 14 april 2015. 

De områden som bedöms vara mest lämpliga för övervintring ligger i nära anslutning till 

nuvarande lekvatten (område 4 och 6 i figur 6-4). Områdena är belägna på båda sidor om 

befintligt spår söder om brandövningsplatsen och i skogsområdet mellan spåret och 

bostadsfastigheterna vid hällkaret. Område 4 består av blandskog med björk, gran, asp 

och tall. Området är stenigt och där förekommer död ved. Område 6 består av gles 

tallskog med inslag av björk. Även detta område är stenigt. Det finns ett röse och en del 

död ved. Västra delen av område 6 utgörs av skogsbetesmark. 

I höjd med hällkaret finns redan idag en trumma under spåret för passage. Spåret är så 

konstruerat att det även är möjligt för salamandrar att passera över banvallen, under 

spåret. Områdena 4 och 6 är redan är avsatta som naturmark genom befintlig detaljplan 

242 (Nyhagenområdet, Bålsta 2:61 m.fl., antagen 1991-09-16). Se figur 6-5. 
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Även områdena norr om befintligt lekvatten, särskilt område 7, är lämpliga miljöer för 

vinterhabitat. Även dessa områden är avsatta som naturmark i detaljplan 242. 

 

Figur 6-5. Områden som bedöms lämpliga för kompetensationsåtgärder (inringade med rött) är 
redan idag planlagda som naturmark genom detaljplan 242. Område 4 ligger väster om spåret, 
område 6 öster om. 

Länsstyrelsen har i sitt beslut den 8 juni 2015 föreskrivit att ett antal åtgärder behöver 

vidtas för att förhindra att exploateringen strider mot artskyddet. Åtgärderna behövs enligt 

länsstyrelsen för att inte områdets kontinuerliga ekologiska funktion för arten ska 

försvagas och för att möjliggöra en utveckling till gynnsam bevarandestatus för 

populationen. Åtgärderna beskrivs i detalj i länsstyrelsens beslut och i det 

samrådsunderlag som Sweco har tagit fram (Sweco, 2015). Åtgärderna syftar till att: 

 öka tillgången till lekvatten,  

 förstärka kvaliteten på lämpliga övervintringsområden utanför planområdet,  

 förbättra och stärka spridningsvägar vidare söderut mot naturområde söder om 

planområdet och vidare mot Mälaren,  

 förhindra att tillkommande spår och vägar bildar spridningsbarriärer, samt 

 förhindra att salamandrarna tar sig från dagvattensystemet in i planområdet eller 

upp på vägar och järnvägar. 

De åtgärder som kommer att vidtas bedöms förbättra möjligheten att populationen lokalt 

ska få god bevarandestatus samtidigt som spridningsvägar säkerställs.  

6.1.4 Förslag till uppföljning 

Det bör efter några år följas upp att alla åtgärder avseende större vattensalamander 

genomförs. Då kan också kontrolleras ifall etablering av salamandrar har skett i det 

nyanlagda lekvattnet.  



  

   

 
 

27 (55) 
 

RAPPORT 

2013-09-23, REVIDERAD 2015-07-02 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL DETALJPLAN 419, ”KVARTER 

NR 3 LOGISTIK BÅLSTA”, HÅBO KOMMUN  

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

JEBN p:\1186\1186536_kompl_mkb_bålsta_logistik\000\19 original\till håbo kommun 150703\reviderad mkb levererad 150702.docx 

 

Det bör följas upp att en massbalans tas fram för att nyttja områdets överskottsmassor på 

bästa sätt. 

Hanteringen av värdefull natur bör följas upp. 

Inför etableringen bör en fördjupad geoteknisk undersökning genomföras. Syfte med 

detta är att få en bättre uppfattning om jorddjupen mellan sonderingspunkter, bergdjupet 

och bergets lutning. Det bör även utföras laboratorieanalyser av jordprover 

De behöver utredas hur vatten- och spillvattenledningarna som passerar genom området 

ska hanteras. 

6.2 Ytvatten och grundvatten 

6.2.1 Nuläge 

Yt- och dagvatten 

Åkermarken inom området avvattnas i ett dikessystem som avrinner mot Mälaren. Från 

skogsområdet avrinner dagvatten diffust mot Mälaren. Till största del ingår planområdet i 

ett delavrinningsområde som mynnar i Kalmarviken i Mälaren. 

Generellt har skogsområden låga flöden och det mesta vattnet omhändertas lokalt. Strax 

söder om planområdet finns en våtmark mot vilken skogsområdets sydvästra delar kan 

ha sin avvattning.  

Skogsmarken ger inte upphov till några direkta föroreningar av dagvattnet. Åkermarken 

kan orsaka förorening av framförallt kväve och fosfor till följd av gödsling.  

Det finns inte några strandskyddade diken inom planområdet. 

Den ekologiska och kemiska statusen för denna del av Mälaren har bedömts som god av 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjön. Miljökvalitetsnormerna (MKN) som ska uppnås 

är god kemisk och ekologisk status år 2015. Det bedöms finnas risk att den kemiska 

statusen inte är god år 2015. Den del av Mälaren som Håbo kommun tillhör har av 

Vattenmyndigheten delats upp i mindre vattenförekomster men för dessa finns inte några 

publicerade bedömningar över statusen. Den redovisade statusen kan därför komma att 

ändras. 

Enligt kommunen ligger området inte inom område som riskerar att översvämmas vid 

kraftig nederbörd. 

I figur 6-6 visas förslaget till vattenskyddsområde för Håbo kommun. Planområdet ligger 

inom det sekundära vattenskyddsområdet. Om vattenskyddsområdet antas av 

länsstyrelsen gäller föreskrifterna för det sekundära vattenskyddsområdet för 

planområdet.  
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Figur 6-6. Bilden visar föreslaget vattenskyddsområde för Håbo kommun. Streckad yta visar primärt 
vattenskyddsområde och heldragen linjen det sekundära vattenskyddsområdet. Planområdets läge 
är ungefärligt markerat med svart cirkel. Planområdet ligger delvis inom det sekundära 
vattenskyddsområdet. 

Grundvatten 

Grundvattennivån har i den översiktliga geotekniska undersökningen bedömts ligga 0,5-1 

meter under markytan. Det är dock endast en översiktlig bedömning, grundvattennivån 

har inte observerats under någon längre tidsperiod. I figur 6-7 visas grundvattentillgången 

enligt SGU. 
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Figur 6-7. Grundvattentillgång i området enligt SGU. Berggrunden i planområdet bedöms ha 
uttagsmöjligheter på 600-2000 l/h. Planområdet ligger inom svartmarkerat område. 

6.2.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Yt- och dagvatten  

Då nollalternativet kommer innebära omvandling till verksamhetsområde kommer ytor att 

hårdgöras och dagvattenflödet att öka. Risken finns att dagvatten kan förorenas av 

verksamhet och trafik. Håbo kommun har en dagvattenpolicy som ska följas och som 

medför att en dagvattenutredning ska genomföras för nya detaljplaner. Utredningen ska 

visa hur dagvattenflöden och föroreningssituation påverkas av planen samt hur vattnet 

ska omhändertas och vid behov renas. Kraven i policyn medför goda möjligheter att 

uppnå en hållbar dagvattenhantering.  

Vid nollalternativet gäller föreskrifter för det sekundära vattenskyddsområdet om 

skyddsområdet antas. 

Nollalternativet bedöms medföra mindre takyta än planalternativet då planalternativet 

innebär en mycket stor takyta. Nollalternativet bedöms till följd av mindre andel 

hårdgjorda ytor ge upphov till något lägre dagvattenflöden än planalternativet. 

Grundvatten 

Det går inte att bedöma påverkan på grundvatten för nollaternativet. I samband med 

exploatering behöver geotekniska undersökningar utföras som även tar hänsyn till 

påverkan på grundvatten 
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Konsekvenser 

Nollalternativet bedöms ge upphov till små negativa konsekvenser för mark och 

grundvatten på grund av risken för påverkan på intilliggande våtmark. 

6.2.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Dagvatten 

Den stora byggnaden samt hårdgjorda ytor i form av parkeringar och lastytor kommer att 

ge upphov till kraftigt ökade flöden i förhållande till nuläget.  

En dagvattenutredning har tagits fram i samband med planarbetet. Utredningen ger olika 

förslag på hantering av dagvatten från den framtida anläggningen. Dagvattnet som 

uppstår då planområdet är uppfört bedöms innehålla föroreningar och behövs renas. 

Rening föreslås i till exempel en damm där även fördröjning av vattnet kan uppnås. 

Dagvattenhanteringen kan också delas upp för olika delar av fastigheten med rening för 

de delar där förorenat dagvatten uppstår, kör- och parkeringsytor. Dagvatten från till 

exempel tak kan hanteras separat och kräver då endast fördröjning.  Några beslut om 

den exakta utformningen av den framtida dagvattenhanteringen inom planområdet finns 

inte vid MKB:s framtagande. Utanför planområdet, på kommunal mark, finns en 20 m 

bred markremsa avsatt för dagvattenhantering. Denna yta är avsedd för vidare avledning 

av dagvatten från flera delar i verksamhetsområdet. 

Förutsatt att dagvatten från planområdet renas enligt förslag i dagvattenutredningen 

bedöms dagvatten från planområdet inte påverka miljökvalitetsnormerna för Mälaren
4
 

negativt.  

Bedömningen bygger på att dagvattnet förutom rening inom planområdet även kommer 

att renas under den 6 km långa transporten i dike fram till Mälaren. 

Utsläppen (kg/år) från planområdets dagvatten har jämförts med utsläppen från Bålsta 

reningsverk. Dagvattenutsläppet utgör för de flesta ämnen mindre än 10 % av utsläppen 

från reningsverket efter rening i damm och dike. 

Förutom rening av det dagvatten som uppstår finns möjligheter till att begränsa utsläpp 

vid spill och olyckor genom att brunnar kan täckas över och att dammar tillfälligt kan 

proppas för att kunna fånga upp utsläpp. 

Kommunen har i behovsbedömningen påtalat risk för påverkan på den våtmark som 

ligger söder om planområdet. Vid planens genomförande kommer planområdet avvattnas 

österut och risken för påverkan på våtmarken bedöms vara liten. 

Planområdet ligger delvis inom det föreslagna sekundära vattenskyddsområdet. Det 

betyder att de föreskrifter som hör ihop med skyddsområdet måste följas, när 

skyddsområdet antas. Skyddsföreskrifterna säger avseende dagvatten; 

Utsläpp av dagvatten från nyanlagd eller ombyggda hårdgjorda ytor av omfattning, t.ex. 

större vägar, broar och parkeringsanläggningar får endast ske om det anordnas så att 

                                                      
4
 Sweco 2013. PM- Kompletternade bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren. 
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utsläpp i samband med spill eller olyckor kan hindras att nå Bålsta vattentäkt. Dagvattnet 

ska avledas på ett sätt så att föroreningar kan fångas upp. Hantering av dagvatten från 

hårdgjorda ytor samt anläggande av vägar och järnvägar ska ske på ett sådant sätt att 

risken för vattenförorening minimeras.  

Håbo kommun har under planprocessen samrått med länsstyrelsen i Uppsala län 

angående omledning av de åkerdiken som passerar genom planområdet. Vid 

framtagande av MKB och dagvattenutredning har det inte framkommit att områdets diken  

tillhör något markavvattningsföretag . Då åtgärden inte avser ökad markavvattning är 

åtgärden inte att betrakta som vattenverksamhet. Omledning av dikena bedöms av 

länsstyrelsen inte kräva någon anmälan eller tillstånd
5
.   

Grundvatten 

Vid den geotekniska undersökning som utförts gjordes mycket översiktliga bedömningar 

av grundvattennivån i åkermarken. Inför exploateringen behövs ytterligare geotekniska 

undersökningar. I samband med detta bör grundvattenrör installeras så att 

grundvattennivån kan följas upp och påverkan på grundvattnet bedömas. 

Konsekvenser 

Påverkan på yt- och grundvatten bedöms ge upphov till små positiva miljökonsekvenser. 

Bedömningen grundar sig i att det finns stora möjligheter till väl fungerande 

dagvattenhantering med rening och fördröjning både inom planområdet och på 

kommunal mark. I dagsläget finns en risk för diffus föroreningsspridning från åkermarken. 

I bedömningen ingår även att risken för negativ påverkan på våtmarken söder om 

området bedöms vara liten till följd av att området inte avvattnas åt detta håll. 

6.2.4 Förslag till uppföljning 

Föreslagen dagvattenhantering bör följas upp för att säkerställa funktionen. 

Det bör följas upp hur exploateringen påverkar grundvattnet i området. Detta kan göras 

genom installation av grundvattenrör där nivåerna följs på längre sikt. 

6.3 Kulturmiljö 

6.3.1 Nuläge 

Fornlämningar skyddas genom lagen (1988:950) om kulturminnen (KML). Enligt 

kulturminneslagen är fasta fornlämningar lämningar efter människors verksamhet under 

forna tider. De ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna. 

Enligt kulturminneslagen är det förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller 

täcka över en fornlämning. Länsstyrelsen kan utförda tillstånd som medger dispens från 

förbudet. Alla fornlämningar har automatiskt ett skydd. Det gäller även de fornlämningar 

som ännu inte är upptäckta eller registrerade av Riksantikvarieämbetet (RAÄ).  

                                                      
5
 2013-08-06. Epost Sara Andersson, länsstyrelsen Uppsala län & Erik Sondén, Håbo Marknads AB. 
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För kulturhistoriska lämningar, som enligt rådande praxis vid registreringstillfället inte 

utgör fast fornlämning, men som ändå anses ha ett antikvariskt värde, används 

benämningen ”övrig kulturhistorisk lämning”. Dessa har inget automatiskt skydd enligt 

KML. 

År 2010 och 2012 gjordes arkeologiska utredningar av flertalet områden i nära anslutning 

till detaljplaneområdet. I dessa områden fann man ett antal kulturhistoriskt värdefulla fynd, 

främst i form av gränsrösen
6
, hålvägar

7
 och möjliga boplatser. Fornlämningarna visar att 

närområdet har en lång bosättningskontinuitet från järnålder fram till nutid. Fornlämningar 

visas i figur 6-8. 

 

Figur 6-8. Fornlämningar i planområdet. 

Inom det aktuella detaljplaneområdet finns enligt Riksantikvarieämbetet ett fåtal 

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Här finns ett gränsmärke som utgörs 

av två stenar varav en är kantställd. Stenarna bedöms härröra från tiden 1520 e Kr eller 

yngre och de bedöms vara välbevarade. 

                                                      
6
 Gränsröse-tecken för att visa ett jordområdes gräns mot ett annat, till exempel för att skilja en 

fastighet från en annan. 
7
 Hålväg- fornlämning som består av fåra i marken där forntida väg gått fram. 
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Det finns även en hägnad vilken är utformad som en stenmur. Hägnaden klassas som en 

agrar lämning och bedöms härröra från tiden 500 f Kr till 1520 e Kr. Hägnaden bedöms 

vara välbevarad.  

I närheten av planområdesgränsen, vid yttergran 115 finns ett röjningsröse, som är en 

stensamling som uppkommit vid röjning, vanligen av åkermark. 

Varken gränsmärket, hägnaden eller röjningsröset omfattas av något skydd enligt 

kulturminneslagen. Samtliga bedöms dock vara av antikvariskt värde. Inom området finns 

spår av forntida färdvägar som tros härröra från tiden mellan 500 f Kr till 1520 e Kr. En av 

dessa (Yttergran 101) är en välbevarad vägbank som är 420 meter lång. Denna vägbank 

har klassats som en övrig kulturhistorisk lämning med antikvariskt värde. Vägbanken 

övergår söderut i en otydlig hålväg. Vägbanken bedöms ha ett antikvariskt värde men 

omfattas inte av kulturminneslagen. Det finns även ett färdvägsystem bestående av tre 

hålvägar/vägbankar (Yttergran 117). Den längsta av dessa hålvägar är 295 meter lång 

och övriga två är 130 meter respektive 110 meter långa. Färdvägssystemet har klassats 

som fasta fornlämningar och omfattas därmed av skydd enligt kulturminneslagen.  

Norr om planområdet, i skogsområdet mellan järnvägen och E18, finns ett antal forntida 

boplatslämningar i form av husgrunder. Här finns även ett gravfält från 

stenålder/bronsålder. I skogsområdet väster och söder om planområdet finns färdvägar 

och gränsmärken. 

6.3.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Då det antagna detaljplaneprogrammet för området och FÖP:en för Bålsta tätort medger 

verksamheter kommer kulturlandskapet i framtiden troligtvis att förändras. I 

detaljplaneområdet kommer kulturlandskapet ändras från att ha dominerats av 

skogsmark och jordbruksmark till att präglas av verksamheter. 

Nollalternativet bedöms ge små negativa konsekvenser beroende på att fornminnen 

kommer att bortföras men att de är få och hanteringen regleras av länsstyrelsen. 

6.3.3 Konsekvenser vid planalternativet  

Inom planområdet finns identifierade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. 

Genomförs den planerade exploateringen kommer dessa kulturminnen att gå förlorade i 

sin naturliga miljö. Den planerade exploateringen av området medför att kulturminnenas 

kontinuitet inom området bryts. 

Planens genomförande bedöms ge små negativa konsekvenser avseende kulturmiljö på 

grund av de fornminnen som kommer att tas bort vid exploateringen. 

6.3.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Områdets identifierade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar finns dokumenterade 

hos Riksantikvarieämbetet. Inför exploateringen behöver det beslutas hur dessa 

kulturminnen ska hanteras.  
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Om strövstråk upprättas i närområdet kan informationsskyltar sättas upp som informerar 

om platsens historia. 

Inför byggskedet bör en plan för hantering av oförutsedda fynd upprättas. 

6.4 Buller 

6.4.1 Nuläge 

Då planområdet i nuläget består av skogs- och åkermark ger området i sig inte upphov till 

något buller. E18 som passerar cirka 900 meter norr om planområdet bidrar till trafikbuller 

i området. Buller uppstår också från tågtrafik på Mälarbanan cirka 300 meter norr om 

området.  

Boverkets gällande riktvärden för buller vid bostäder är 30 dB dygnsekvivalent nivå 

inomhus som huvudregel och 55 dB ekvivalent nivå utomhus.  

Avståndet från planområdet till närmsta befintliga bostäder, i Nyhagen mellan Kraftleden 

och Björnängsvägen, är cirka 180 meter, se figur 3-2. De befintliga bostäderna utsätts i 

nuläget framförallt av buller från Kraftleden, E18, Mälarbanan, verksamheter i 

Västerskogs företagspark samt från det befintliga industrispåret. Det har förekommit 

klagomål på buller från boende i området Skörby, cirka 600 meter söder om planområdet. 

En bullerutredning genomfördes för Kraftleden år 2008. Den nuvarande 

trafikbelastningen på Kraftleden och Björnängsvägen bedömdes inte ge upphov till något 

störande trafikbuller i planområdet eller för de befintliga bostäderna.  

I samband med planarbetet har en utredning av den framtida bullersituationen 

genomförts. Utredningen visar att Mälarbanan ger ljudnivåer över riktvärdet vid några av 

bostäderna i Nyhagen i nuläget. Detsamma gäller för det befintliga industrispåret. Det 

skall dock beaktas att det befintliga industrispåret trafikeras av två tåg per dag.  

6.4.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Nollalternativet innebär omvandling till verksamhetsområde med liknande verksamhet 

som vid planalternativet.  

En utredning av den framtida bullersituationen avseende externt industribuller, samt väg- 

och spårtrafik har tagits fram i samband med planarbetet. 

För nollalternativet bedöms bullernivån från verksamhet, väg- och spårtrafik vara 

jämförbar med bullernivån vid planalternativet. Resultaten av bullerutredningen visar att 

vägtrafiken kommer ge ingen eller liten påverkan på närliggande bostäder.  Järnvägen 

bedöms medföra ljudnivåer över riktvärdet för bostäder. Dock bedöms källan till 

järnvägsbullret vara Mälarbanan och det befintliga industrispåret. Det tillkommande 

industrispåret ligger på större avstånd från befintliga bostäder och bedöms inte ge någon 

bullerpåverkan på bostäderna. 
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För nollalternativet bedöms planen medföra små negativa konsekvenser avseende buller 

till följd av ökad vägtrafik. Bedömningen är osäker då nollalternativet kan innebära att 

verksamheter som alstrar mer buller än planalternativet etableras. 

6.4.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Buller från den planerade verksamheten kommer uppstå från transporter med spår- och 

vägtrafik samt vid rangering av gods.  

Verksamhetsutövarens ambition är att så mycket transporter som möjligt ska gå på 

järnväg. Det är dock svårt att bedöma hur mycket det blir då möjligheten påverkas av 

bland annat spårtillgång och anslutning till järnväg hos leverantörerna. Till att börja med 

bedöms ett tåg per dygn trafikera spåret. Det har tagits fram två tidiga alternativ för hur 

industrispåret kan utformas. Det är ännu inte beslutat vilket av alternativen som kommer 

att arbetas vidare med. Spåret planeras vara tillräckligt långt för att undvika 

växlingsarbete. Exploatören bedömer det sannolikt att spåret kommer att vara ett 

elektrifierat industrispår. Det befintliga industrispåret mot Västerskogs företagspark är 

elektrifierat.   

Den största källan till buller från verksamheten bedöms i bullerutredningen vara de 

fordon, terminaltruck och reachstacker,
8
 som används vid rangering av gods. 

Temperaturaggregaten på lastbilarna samt buller från trafiken tillhör också de stora 

bullerkällorna. I dagsläget kan temperaturaggregaten inte drivas med el utan är 

motordrivna och ger upphov till buller. Det pågår försök att förse kombitrafik med 

elmatning till exempel till kylaggregat vilket minskar bullret. När anläggningen är i drift 

bedöms det finnas goda möjligheter till elförsörjning av kylaggregat.  

Vid exploateringen bedömer den planerade verksamhetsutövaren att den tunga trafiken 

till och från anläggningen kommer att uppgå till cirka 500 fordon per dygn (250 bilar tur 

och retur). Till denna trafik kommer persontrafik för personal. Verksamhetsutövaren 

uppskattar antalet personbilar till 150-200 per dygn. Persontrafiken kommer att vara 

störst morgon och eftermiddag. Den tunga trafiken kommer att fördelas över hela dagen, 

tidig morgon till kväll men inte nattetid. Det kommer även förekomma både tung 

yrkestrafik och persontrafik till anläggningen under helger men i mindre omfattning än 

under vardagar.  

Den totala trafikbelastningen kommer att uppstå när hela logistikområdet byggts ut. Till 

detta kommer även trafik från eventuella bostadsområden öster om logistikområdet. Den 

punkt som kommer att ha den största belastningen är den planerade rondellen vid 

Björnängsvägen/Kraftleden. Närmaste bostäder ligger ca 120 meter öster om denna 

punkt. Avståndet från korsningen till bostäderna mellan befintligt industrispår och 

Kraftleden är cirka 250 meter.  

Vid nyetablering av verksamheter gäller nedan angivna utomhusriktvärden för externt 

industribuller (se även Riktlinjer för externt industribuller, Råd och Riktlinjer 1978:5, 

                                                      
8
 Reachstacker- fordon som arbetar vid spåret med av- och pålastning. 



  

 
 

 

 

36 (55) 
 
RAPPORT 

2013-09-23, REVIDERAD 2015-07-02 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL DETALJPLAN 419, ”KVARTER 

NR 3 LOGISTIK BÅLSTA”, HÅBO KOMMUN  

 

 

 

p:\1186\1186536_kompl_mkb_bålsta_logistik\000\19 original\ti l l  håbo kommun 150703\reviderad mkb levererad 150702.docx 

Naturvårdsverket). Dessa riktvärden upphävdes 201307 men ska betraktas som 

övergångsvärden i avvaktan på att nya riktvärden förväntas presenteras under 2014.  

Till verksamhet räknas även utrustning som alstrar buller då annan verksamhet ej 

bedrivs, exempelvis fläktar. Trafikbuller som uppstår på industritomten betraktas som 

industribuller och beräknas in i ljudnivån från industrin.  

 
Områdesanvändni
ng 

Ekvivalent ljudnivå, dBA Högsta ljudnivå i dBA 

Dag kl. 
07-18 

Kväll kl. 18-22 samt 
söndag och 

helgdag kl. 07-18 

Natt kl. 22-07 Momentana ljud nattetid 
kl. 22-07 

Bostäder och 
rekreationsytor i 
bostäders 
grannskap samt 
utbildningslokaler 
och 
vårdbyggnader 

50 45 40 
 

55 

 

För väg- och spårtrafik gäller rekommenderade riktvärden enligt nedanstående tabell för 

bostadsbebyggelse. 

 

 Ekvivalent ljudtrycksnivå, dBA Högsta ljudtrycksnivå, 
dBA 

Inomhus  30 45 (nattetid) 

Utomhus vid fasad 55  

uteplats  70 

 

Den genomförda bullerutredningen visar att industribullret från den planerade 

verksamheten understiger använda riktvärden gällande ekvivalenta ljudnivåer under dag-, 

kvälls- och nattetid. Även maximala ljudnivåer under nattetid bedöms understiga 

riktvärdet förutsatt att terminaltruck och reachstacker inte är i drift mer än 38 % vardera 

av tiden på den norra sidan av terminalen. 

För vägtrafik bedöms riktvärdet på 55 dB ekvivalent nivå överskridas för delar av ett hus i 

området Graneberg vid utbyggnad av den aktuella detaljplanen. Inga bostäder bedöms få 

ljudnivåer över maximala ljudnivån 70 dB vid utbyggnad av planen. 

När det gäller spårtrafik bedöms inte utbygganden av industrispåret ge upphov till 

överskridande av ekvivalent eller maximal ljudnivå. 

Den sammantagna bedömningen av bullersituationen är att planens genomförande 

bedöms medföra små negativa konsekvenser. Bedömningen bygger på den utredning 

om väg-och tågtrafikbuller samt externt industribuller som tagits fram. Närliggande 

områden är idag påverkade av buller från Mälarbanan. Det befintliga industrispåret ger 

upphov till bullernivåer som överskrider riktvärdet. Spåret har en låg belastning med två 
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tåg per dag. Det tillkommande industrispåret bedöms inte ge upphov till buller över något 

riktvärde vid befintliga bostäder.  

Avseende vägtrafik bedöms delar av en fastighet i området Graneberg få en 

bullersituation som överskrider rekommenderat riktvärde för ekvivalent ljudnivå. Detta 

bedöms kunna åtgärdas med förbättrade fönster.  Den framtagna bullerutredningen utgår 

från hastigheten 50 km/h för trafiken på Björnängsvägen. Kommunen arbetar generellt 

med att sänka hastigheten till 40 km/h vilket medför mindre trafikbuller. Beroende på 

vilken hastighet som tillåts kan bullernivåerna bli lägre än vad som framgår i utredningen, 

se vidare info om trafikfrågor i kap 6.6.  

Den största källan till buller för närboende är den befintliga Mälarbanan. Den totala 

utbyggnaden av Bålsta logistik kan komma att påverka bullersituationen men den nu 

aktuella planen har liten påverkan. 

6.4.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Riktlinjer i bullerutredningen bör följas. För den byggnad som i utredningen uppvisar 

bullernivåer över ett riktvärde föreslås förbättrade fönster. 

6.5 Landskapsbild 

6.5.1 Nuläge 

Området består idag till största del av kuperad skogsmark med ytnära berg. I öster finns 

åkermark. Ängs- och åkermarken i öster ligger låglänt medan det västra skogsområdet är 

högst beläget. 

Skogen består av gran och tall. I de lägre delarna finns björk. Ett aspbestånd av 

naturvärdesklass 3 står i områdets västra del, i närheten finns hällmarkstallskog. 

Från alla riktningar utgörs landskapsbilden idag av ett större sammanhängande 

skogsområde, norrifrån med omgivande åkermark. Sett norrifrån, till exempel från E18, är 

intrycket av landskapsbilden, öppen mark som övergår i ett större skogsområde. 

6.5.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Nollalternativet medför avverkning av skogen och omvandling till verksamhetsområde 

enligt det beslutade detaljplaneprogrammet. Landskapsbilden kommer att förändras och 

utgöras av byggnader och vägar istället för av skog och åker. Nollalternativet bedöms 

medföra mindre byggnadsyta än planalternativet men konsekvenserna är svåra att 

bedöma.  

Konsekvensbedömningen avseende landskapsbilden för nollalternativet är att den medför 

måttligt negativa konsekvenser. Bedömningen avser att landskapet, oavsett vilken 

verksamhet som etableras, kommer att förändras kraftigt med storskaliga byggnader 

istället för naturområde. 
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6.5.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Ett större skogsområde kommer att avverkas och marken att avplanas till jämn nivå. 

Landskapsbilden kommer att förändras i stor omfattning. I området planeras för 

anläggning av en mycket stor byggnad. Byggnaden kommer att synas tydligt från 

omgivningarna, speciellt norrifrån. Detaljplanen medger att byggnaden får ha en högsta 

höjd på 30 meter. Planen föreslår också att fasaden bör ges skiftningar i struktur, material 

eller färg för att inte upplevas som ensidig. I figur 6-9 visas ett montage över byggnaden 

sett från öster. Det tillkommande järnvägsspåret kommer också att påverka 

landskapsbilden.  

Etablering av lager- och logistikanläggning samt verksamhetsområdet i Björnbro kommer 

att medföra att intrycket av att Bålsta tätort börjar tidigare för dem som kommer 

västerifrån.  

 

Figur 6-9. Fotomontage över den planerade anläggningen i landskapet. Bilden tagen öster om 
området med Västerskogs företagspark i förgrunden. 

 

Den förändrade landskapsbilden blir tydligast för boende i anslutning till området, både 

bostäder öster om planområdet och bostäder norr om området. För besökare i 

naturområdet kommer förändringen att vara påtaglig. Området omvandlas från 

naturområdet till ett öppet och storskaligt rum med storskalig bebyggelse.  Förlängningen 

av Björnängsvägen kommer att gå igenom skogsområdet i öst-västlig riktning och kan 

komma att upplevas som en gräns. 
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Planens genomförande bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser för 

landskapsbilden. Bedömningen avser det stora naturområde som omvandlas till 

verksamhetsområde med utjämning av höjdskillander som kraftigt förändrar området. 

Måttliga konsekvenser bedöms då påverkan är på kommunal nivå samt att området 

angränsar till ett befintligt verksamhetsområde. 

6.5.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Det rekommenderas att påverkan på landskapsbilden för hela Björnbro 

verksamhetsområde studeras med syfte att hitta möjligheter att mildra påverkan. 

Förslagsvis kan trädridåer planeras in i området för att mildra effekten av den förändrade 

landskapsbilden. 

I förslaget till detaljplan finns bestämmelser om stråk med planteringar. Det bör följas upp 

att dessa planteringar anläggs. 

6.6 Trafik och tillgänglighet 

6.6.1 Nuläge 

Trafiken i planområdet består i dagsläget av biltrafik på befintlig sträcka av 

Björnängsvägen och dess förlängning norr och öster om området. Trafiken till det 

befintliga verksamhetsområdet Västerskog och det framtida Björnbro-området kommer in 

i området via Kraftleden som ansluter till E18 i norr. Kraftleden är idag en industrigata 

utan trottoar och gång- och cykelväg (GC-väg) med hastigheten 70 km/h. Det finns planer 

på att anlägga en GC-väg längs Kraftleden samt att korsningen med Björnängsvägen 

byggs om till en rondell. 

Biltrafik 

I en trafikräkning från 2011 beräknades trafiken på Kraftleden norr om Björnängsvägen till 

ca 2700 fordon i vardagsmedeldygnstrafik. Söder om korsningen uppgick trafiken till cirka 

3100 fordon. På Björnängsvägen väster om korsningen passerade drygt 400 fordon per 

vardagsmedeldygn. Andelen tung trafik, (lastbil med eller utan släp) uppgick till 13 % på 

båda vägarna. I figur 6-10 visas flygfoto från korsningen som den ser ut i nuläget. 
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Figur 6-10. Den befintliga korsningen mellan Kraftleden och Björnängsvägen. Det planeras för en 
rondell i korsningen. Kraftleden ansluter i norr till E18 och i söder till Västerskogs företagspark. 

 

Kollektivtrafik 

Det finns i nuläget inte någon kollektivtrafik genom området. Närmaste befintliga hållplats 

för buss finns i anslutning till Västerskogs företagspark eller Räddningsverkets 

anläggning längs med Björnängsvägen, öster om planområdet. Dessa hållplatser 

trafikeras av buss nr 310 mellan Bålsta centrum och Krägga med 10 turer per vardag. 

Pendeltåg mot Stockholm samt fjärrtåg mot Stockholm och Mälardalen stannar vid Bålsta 

centrum drygt 3 km sydöst om planområdet. 

Gång och cykelvägar 

Närmaste befintliga gång- och cykelväg är förbindelsen mellan bostadsområdet Skörby 

och Västerskogs industriområde. 

Järnväg 

I nuläget finns inte någon järnväg in i planområdet. Befintligt industrispår ligger öster om 

området och sträcker sig från Mälarbanan söderut mot Västerskogs företagspark. 

Industrispåret visas i figur 6-11. Björnängsvägen korsar idag järnvägen utan bommar.  
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Figur 6-11. I en båge från norr och söderut passerar det befintliga industriområdet. Planområdet 
ligger väster om spåret. 

6.6.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Vid nollalternativet förutsätts Björnängsvägen förlängas västerut och anläggas med gång 

och cykelväg samt att den aktuella trafikanalysen för korsningen 

Björnängsvägen/Kraftleden gäller, se vidare under ”Biltrafik”. Det antas även att 

industrispåret dras fram till det aktuella planområdet. 

Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort säger att kollektivtrafik och GC-vägar ska 

finnas för att undvika att utbygganden av verksamhetsområdet medför ökat 

fossilbränsleanvändande. 

Den kommunövergripande översiktsplanen anger generellt om kommunens 

verksamhetsområden att de bör vara väl förbundna med huvudvägarna och kollektivtrafik 

för att underlätta lokala arbetsresor och kundkontakter. 

Biltrafik 

Under 2012 togs en trafikanalys fram för korsningen Björnängsvägen/Kraftleden. Syftet 

var att bedöma trafikökningen vid framtida exploateringar i Björnbro och 

Lastberget/Skörby. Beräknade trafiksiffror gäller alltså vid full utbyggnad av Björnbro 

verksamhetsområde och inte bara det nu aktuella planområdet. Analysen anger en total 

trafikbelastning mot Björnbro verksamhetsområde på 7 500 fordon/vardagsmedeldygn. 
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Det är troligt att korsningen Kraftleden/Björnängsvägen kommer att byggas om med en 

rondell för att förbättra kapaciteten. 

Nollalternativet kommer att innebära en kraftig trafikökning jämfört med nuläget med ökat 

trafikbuller och ökade utsläpp som följd.  

Kollektivtrafik 

Det finns inget underlag om framtida kollektivtrafikförsörjning i området men det bedöms 

troligt att ett så stort område som det fullt utbyggda verksamhetsområdet med många 

arbetsplatser kommer att försörjas med kollektivtrafik. 

Gång och cykelvägar 

Vid förlängning av Björnängsvägen och etablering av verksamheter är det troligt att gång- 

och cykelvägar kommer anläggas och ge god tillgänglighet för gående och cyklister.  

Järnväg 

Även vid nollalternativet antas att en ny anslutning av industrispåret kommer att 

anläggas. Det går dock inte att bedöma konsekvenserna när det inte finns uppgifter om 

var spåret hamnar eller hur mycket trafik som kommer att alstras. 

Miljökonsekvenser  

Förlängningen av Björnängsvägen och etableringen av järnväg innebär att Bålsta 

centrum kan avlastas från framförallt tung trafik. Anslutningen med järnväg medför 

troligen minskade transporter med lastbil. 

Till följd av förbättringarna inom kommunen bedöms de sammantagna konsekvenserna 

för nollalternativet avseende trafik och tillgänglighetvara måttligt positiva. 

6.6.3 Konsekvenser vid planalternativet 

I den gällande kommunövergripande översiktsplanen från 2006 anges att 

verksamhetsområden bör vara väl förbundna med huvudvägar och kollektivtrafik för att 

underlätta lokala arbetsresor och kundkontakter. 

Även den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort tar upp vikten av kollektivtrafik och 

gång och cykelvägar inom Björnbro och andra verksamhetsområden. Detta i syfte att 

minska användandet av fossila bränslen. 

Håbo kommun arbetar för att bli en fossilbränslefri kommun år 2050. Den största 

utmaningen för att uppnå detta ser man i transportsektorn. 

Kommunikationer och tillgänglighet är en viktig fråga då verksamheten inom 

detaljplaneområdet kommer att sysselsätta ca 700 personer när den är fullt utbyggd. 

Biltrafik 

Den tunga trafiken till och från anläggningen bedöms av verksamhetsutövaren uppgå till 

cirka 500 fordon per dygn (250 bilar tur och retur). Till denna trafik kommer persontrafik 

för personal. Verksamhetsutövaren uppskattar antalet personbilar till 150-200 per dygn. 

Persontrafiken förväntas vara störst morgon och eftermiddag. Den tunga trafiken kommer 

att fördelas över hela dagen, tidig morgon till kväll men inte nattetid. Det kommer att 
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förekomma både tung- och persontrafik till anläggningen under helger men i mindre 

omfattning än under vardagar.  

Under 2012 togs en trafikanalys fram för korsningen Björnängsvägen/Kraftleden i syfte att 

bedöma trafikökningen vid framtida exploateringar i Björnbro och Lastberget/Skörby. 

Beräknade trafiksiffror gäller alltså vid full utbyggnad av Björnbro verksamhetsområde 

och inte bara det nu aktuella. 

Den totala trafikbelastningen till Björnbro verksamhetsområde vid full utbyggnad bedöms 

till 7500 fordon/vardagsmedeldygn. I korsningen Kraftleden/Björnängsvägen bedöms 

trafiken under maxtimma uppgå till cirka 1400 fordon. 

Förlängningen av Björnängsvägen föreslås i detaljplanen att utformas med en total 

vägbredd på 7 meter. Den aktuella vägprofilen visas i figur 6-12. 

Figur 6-12. Vägprofil för Björnängsvägens förlängning med föreslagen vägbredd på 7 meter. Den 
totala bredden på vägsektionen inklusive, GC-väg och svackdike är 19 meter. Illustration Sweco 
Architects. 

Arbetet med utformning av den framtida Björnängsvägen och frågor som rör 

trafiksäkerhet och hastighet pågår samtidigt som planen utarbetas. Kommunen arbetar 

generellt med att minska hastigheten till 40 km/h på många vägar och det bedöms troligt 

att Björnängsvägen får denna hastighet. Då Björnängsvägen kan komma att bli del i en 

ringled kan vägen komma att ha olika hastighet längs olika sträckor. 

Vid vägens utformning bör det beaktas att den kommer användas av både tung trafik och 

persontrafik. Utformning av in och utfarter liksom hastigheter behöver planeras noga. 

Fördelningen av trafik, tung- respektive persontrafik, till övriga delar inom logistikområdet 

finns inte några uppgifter om. Säkerhetsfrågan för gående och cyklister liksom säkra 

passager över vägen är av stor vikt att studera.  
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Gång och cykelvägar 

Det planeras för gång och cykelväg (GC-väg) längs Björnängsvägen förlängning. Vägen 

planeras med trottoar längs ena sidan och GC-väg längs den andra.  Det har i detta 

skede inte studerats hur gående och cyklister ska passera vägen. 

Kollektivtrafik 

Det finns vid framtagande av denna MKB inte några uppgifter om kollektivtrafikförsörjning 

i området. Detaljplanen kommer att medföra ca 700 arbetstillfällen. Vid etablering av 

ytterligare verksamheter inom Björnbro logistik kommer fler människor att arbeta i 

området. Underlaget för kollektivtrafikförsörjning bör vara tillräckligt men det går inte att 

bedöma när kollektivtrafik kommer finnas tillgänglig. Kollektivtrafiken bör möjliggöra 

transport för inpendlande arbetskraft från resecentrum där fjärr- och pendeltåg stannar. 

För att leva upp till kommunens mål om minskad användning av fossila bränslen i 

kommunen bör kollektivtrafikförsörjning till ett verksamhetsområde som Björnbro ha hög 

prioritet. Etablering av kollektivtrafik påverkar även markanvändandet inom denna och 

andra detaljplaner. Utan kollektivtrafik kommer större ytor behöva avsättas för 

parkeringsplatser. Ska området försörjas med kollektivtrafik behöver utformning av 

hållplatser studeras. 

Järnväg 

Verksamhetsutövarens ambition är att så mycket transporter som möjligt ska gå på 

järnväg. Det är dock svårt att bedöma hur mycket det blir då möjligheten påverkas av 

bland annat spårtillgång. Vid verksamhetens start bedöms ett tåg per dygn trafikera 

spåret. Tågtrafik till logistikområdet kommer ske under lågtrafiktid. Ett fullängdståg är 

cirka 700 meter långt och lastar motsvarande 36 trailers. 

Det nya spåret kommer att korsa Björnängsvägen. Det finns inte några uppgifter om hur 

korsningen kommer att utföras. 

Miljökonsekvenser 

Konsekvenserna avseende trafik och tillgänglighet vid planalternativet bedöms till måttligt 

positiva konsekvenser. Bedömningen bygger på verksamhetens placering med nära 

anslutning till tåg och större trafikleder som underlättar logistik och minskar transporter. 

Verksamhetens ambition är att köra så mycket transporter som möjligt med tåg vilket 

också bidrar till den positiva bedömningen. Lokalt inom området kommer trafiken att öka. 

Detta medför ökade utsläpp men anläggningens läge gör att det bedöms vara 

transporteffektiv i ett större perspektiv. Utbygganden av detaljplaneområdet kan medföra 

arbetstillfällen inom kommunen vilket kan minska andelen längre resor för dem som 

arbetar i området. För inpendlande arbetskraft finns stora möjligheter till pendling med tåg 

och buss. 

Utbyggnaden av Björnängsvägen och rondellen vid Kraftleden medför även möjligheter 

att avlasta Bålsta centrum från tung trafik.  

Bedömningen bygger på att området försörjs med kollektivtrafik vilket minskar utsläppen 

från trafiken. Bedömningen förutsätter även att GC-vägar byggs ut som underlättar för 
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personal att ta sig till arbetsplatsen utan bil och är ett bidrag till kommunens mål om att bli 

fossilbränslefri. 

6.6.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Det bör göras en trafikutredning för utformning av Björnängsvägens förlängning 

avseende bland annat säkerhet för gående och cyklister samt hastigheter och utformning 

av in- och utfarter liksom hållplatser för kollektivtrafik. En viktig fråga är korsningen mellan 

Björnängsvägen och det tillkommande industrispåret. Utredningen bör avse hela 

logistikområdets trafikförsörjning inte bara den nu aktuella detaljplanen. 

Vid planering av GC-vägar i området behöver det även tillgodoses att dessa får 

anslutning utanför området mot till exempel Bålsta centrum och större bostadsområden. 

Kollektivtrafikfrågan behöver utredas och klargöras inför detaljplanens genomförande. 

6.7 Luft 

6.7.1 Nuläge 

I dagsläget sker inte några utsläpp till luften från planområdet då marken består av skogs- 

och åkermark. Trafiken på anslutande vägar är begränsad. 

Enligt de luftberäkningar som luftvårdsförbundet utför åt Håbo kommun överskrids inte 

några miljökvalitetsnormer för luft i kommunen. 

I det anslutande verksamhetsområdet Västerskog finns större och mindre verksamheter 

som kan påverka luftkvaliteten lokalt. 

Sedan 2007 arbetar Håbo för att bli en fossilbränslefri kommun. Ett av de prioriterade 

områdena inom detta arbete är att minska utsläppen från transportsektorn. Kommunens 

energi och klimatstrategi anger att uppvärmning med direktel endast får ske om särskilda 

skäl föreligger. 

6.7.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Nollalternativet innebär omvandling till verksamhetsområde med fokus på logistik. 

Trafiken kommer att öka enligt trafikutredningen för verksamhetsområdet. Påverkan från 

trafiken bedöms vara ungefär densamma i nollalternativet och i planalternativet. Övrig 

påverkan på luften som utsläpp från verksamheten går ej att bedöma för nollalternativet. 

I den fördjupade översiktsplanen anges att det vid utbyggnad av större områden bör 

gemensam uppvärmning studeras. För nollalternativet förutsätts att uppvärmning sker 

gemensamt i området alternativt genom tillvaratagande av spillvärme. 

De sammantagna miljökonsekvenserna avseende luft för nollaternativet bedöms bli små 

positiva. Bedömningen bygger på att verksamheter samlas i verksamhetsområden 

utanför tätorten.  Att samla verksamheter och dess transporter utanför tätorten medför 

minskad påverkan på luftkvalitén där många människor bor och rör sig. 



  

 
 

 

 

46 (55) 
 
RAPPORT 

2013-09-23, REVIDERAD 2015-07-02 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL DETALJPLAN 419, ”KVARTER 

NR 3 LOGISTIK BÅLSTA”, HÅBO KOMMUN  

 

 

 

p:\1186\1186536_kompl_mkb_bålsta_logistik\000\19 original\ti l l  håbo kommun 150703\reviderad mkb levererad 150702.docx 

6.7.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Den planerade verksamheten kommer inte att generera några utsläpp i sig. Utsläppen 

kommer från transporter till och från anläggningen. För att minska miljöpåverkan genom 

transporter planeras för användande av tåg i största möjliga utsträckning. 

Anläggningen kommer att använda spillvärme från kylanläggningar som primär 

uppvärmning. Erfarenheten från liknande anläggningar är att de kan vara självförsörjande 

på värme under större delen av året. Tillskott av värme kan behövas vid enstaka tillfällen 

vintertid.  

I kommunens energi och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 2050 anges följande 

angående uppvärmning: 

 Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl föreligger, där 

fjärrvärme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 

 Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärrvärme ej är möjligt 

eller kostnadseffektivt. 

 Uppvärmning med jord-/berg eller sjövärmepump rekommenderas där så är 

lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepump bör uppfylla Nuteks krav för klassning 

som effektiv. 

 Vid användning av kaminer, pellets eller vedpannor för primär uppvärmning, med 

ett vattenburet system, bör ackumulatortank installeras. Vid nyinstallation av 

kaminer, pellets- eller vedpannor för primär uppvärmning, med ett vattenburet 

system skall ackumulatortank installeras. 

Det är i dagsläget inte möjligt att ansluta fler kunder till fjärrvärmenätet i Håbo på grund 

av kapacitetsbrist. I grannkommunen Upplands Bro planeras för ett nytt fjärrvärmeverk. 

Det kan i framtiden finnas möjligheter för Håbo kommun att ansluta till detta. I 

miljökonsekvensbeskrivningen till den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort anges 

att ”vid större utbyggnad bör gemensam uppvärmning övervägas” vilket bör beaktas med 

tanke på att området utgör en första detaljplan i ett större verksamhetsområde. 

Detaljplaneområdet ligger inom ett nytt verksamhetsområde. Genom att koncentrera 

verksamheter utanför centrum minskar påverkan på luften där många människor bor och 

rör sig. Områdets logistiska fördelar med anslutning till tåg och trafikleder samt närhet till 

flera större städer gör att området bidrar till förbättrad luftkvalitet utanför planområdet. 

De ökade utsläppen till luft från trafiken bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm 

för luft överskrids. 

Planens genomförande bedöms ge små positiva konsekvenser avseende luft. 

Bedömningen avser områdets logistiska fördelar, att spillvärme nyttjas för uppvärmning 

samt att Bålsta centrum kan avlastas från utsläpp. 
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6.7.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Inför exploatering bör anläggningens uppvärmning vintertid studeras för att uppfylla 

kommunens klimat- och energistrategi.  

Det bör studeras hur uppvärmningen kan lösas för hela detaljplaneprogramområdet. För 

att leva upp till riktlinjer från den fördjupade översiktsplanen och energi- och 

klimatstrategin bör förutsättningar för olika uppvärmningsalternativ utredas. För att göra 

detta arbete rationellt föreslås att kommunen driver det och går ut med riktlinjer och krav 

angående uppvärmning för hela logistikområdet. 

Utsläppen till luft från planområdet kommer vara en del av den totala påverkan när 

Björnbro verksamhetsområde byggs ut. Kommunen bör följa upp påverkan på luft när 

området är fullt utbyggt.  

6.8 Rekreation 

6.8.1 Nuläge 

Planområdet utgörs till största delen av skogsmark som nyttjas för rekreation och friluftsliv 

av boende i närområdet. Enligt gällande översiktsplan utgörs större delen av planområdet 

av intresse för friluftslivet. Tillgängligheten till området begränsas emellertid från norr av 

E18 och Mälarbanan. Området utgör därför inget sammanhängande skogsområde och 

bedömningen är att planområdets värde för friluftslivet är lågt. Översiktsplanen anger att 

området ska bebyggas med verksamheter. 

6.8.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Vid exploatering till verksamhetsområde kommer värdet för planområdet avseende 

friluftsliv och rekreation att minska. I det större verksamhetsområdet planeras för 

bevarande av vissa naturområden. Den som nyttjar området för rekreation och friluftsliv 

kommer att behöva röra sig längre sträckor för att hitta opåverkad natur. För rekreation 

och friluftsliv bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser till följd av 

minskade ytor för närrekreation. 

6.8.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Planens genomförande kommer minska det tillgängliga området för rekreation och 

friluftsliv. Vid fortsatt utbyggnad av logistikområdet kommer vissa naturområden sparas i 

verksamhetsområdet, se figur 3-3. I dessa områden finns föreslagna strövstigar och 

skyddsvärd natur. Även om det sparas naturområden kommer de som vistas i skogen 

behöva röra sig längre sträckor för att komma till områden som är opåverkade av till 

exempel buller.  

Planens genomförande bedöms medföra små negativa konsekvenser avseende 

rekreation och friluftsliv. Bedömningen avser att områden som nyttjas av närboende för 

rekreation och friluftsliv försvinner men området är utpekat som verksamhetsområde i den 

kommunövergripande översiktsplanen. 
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6.8.4 Förslag till uppföljning 

Tillgängligheten till andra friluftsområden bör ses över och om möjligt ökas. 

Det behöver säkerställas att planerade strövstigar får säkra korsningar med 

Björnängsvägen i de fall vägen korsas. 

7 Samlad bedömning och måluppfyllelse 

7.1 Samlad bedömning 

Bedömningen av miljökonsekvenser har utförts parallellt med planarbetet och utifrån de 

underlag som tagits fram under planprocessen. Ytterligare utredningar under det fortsatta 

planarbetet kan medföra att bedömningarna behöver revideras. 

I stort bedöms planförslaget medföra övervägande positiva konsekvenser avseende de 

miljöaspekter som har bedömts.  

Planområdet ingår i ett större sammanhängande område som både i översiktsplan och 

fördjupad översiktsplan anges som verksamhetsområde. Det finns även ett av 

kommunstyrelsen antaget detaljplaneprogram för verksamhetsområdet. Området är 

redan idag påverkat av buller från E18, Mälarbanan och intilliggande 

verksamhetsområde. Utifrån planeringsförutsättningarna lämpar sig området väl och 

stämmer överens kommunens översiktliga planering. 

För den planerade verksamheten är området mycket lämpligt med närheten till 

infrastruktur i form av väg och järnväg. Möjlighet att bygga industrispår mellan 

anläggningen och Mälarbanan ses som en stor fördel. Tillgången till industrispår med 

kapacitet för nya aktörer är mycket begränsad i Sverige. Håbo ligger även bra till 

geografiskt för verksamheten med närhet till flera storstadsregioner. 

Exploateringen av området medför stora ingrepp i landskapet med omfattande påverkan 

på landskapsbilden. Områden som nyttjas för rekreation försvinner och exploateringen 

kommer medföra borttagande av fornminnen. En bullerutredning har tagits fram som visar 

att planens genomförande får liten påverkan på områdets bullersituation. 

Trafikfrågorna har goda förutsättningar att lösas på lämpligt sätt med utbyggnaden av 

Björnängsvägen med tillhörande gång och cykelväg. I fall gång- och cykelvägar ansluts 

till andra GC-länkar samt att området försörjs med kollektivtrafik finns goda möjligheter att 

bidra till kommunens mål om att vara en fossilbränslefri kommun år 2050.  

Etableringen av verksamhetsområdet kan styra om framför allt tung trafik från mer 

centrala delar av kommunen med minskat buller och minskade utsläpp till luft i områden 

där många bor och rör sig. 

Den stora byggnaden och omgivande hårdgjorda ytor kommer medföra kraftigt ökade 

dagvattenflöden och risk för förorenat dagvatten. Genomförs föreslagna åtgärder i 

dagvattenutredningen minimeras risken för stora flöden och föroreningsspridning till 

Mälaren. 
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I tabell 7-1 visas de miljökonsekvenser som utretts och vilka konsekvenser de bedöms få. 

Tabell 7-1. Tabellen visar sammanställning över konsekvenser av planens genomförande för 
bedömda miljöfaktorer.  

Miljöfaktor Konsekvens Bedömning 

Naturmiljö Måttligt negativa Ett större skogsområde och åkermark omvandlas till 
verksamhetsområde med negativ påverkan på de djur 
och växter som lever inom området.  

Större vatten-

salamander 

Små positiva För större vattensalamander vidtas åtgärder utanför 
planområdet för att förbättra möjligheten att 
populationen som lever där ska få god bevarandestatus 
lokalt samtidigt som spridningsvägar säkerställs. 

Yt- och 

grundvatten 

Små positiva Stora ytor kommer att hårdgöras men åtgärder medför 
kontroll över flöden och föroreningssituationen. 
Våtmarken söder om planområdet bedöms ej påverkas. 

Kulturmiljö Små negativa Fornminnen kommer att behöva tas bort vid 
exploateringen. Borttagande av fornminnen utförs efter 
tillstånd från länsstyrelsen. 

Landskapsbild Måttligt negativa Landskapet kommer genomgå en stor förändring, från 
kuperat naturområde till verksamhetsområde med 
avplanad jämn yta och en storskalig byggnad. 

Buller Små negativa Buller från det tillkommande industrispåret bedöms inte 
påverka närliggande bostäder. Vägtrafikbuller till följd av 
planens genomförande bedöms påverka ett bostadshus. 
Bullersituationen i centrala delar av Håbo kan förbättras 
när verksamheter och trafik styrs utanför centrum. 

Trafik och 

tillgänglighet  

Måttligt positiva Trafiken kommer att öka men en ändamålsenlig väg 
byggs ut och framkomligheten i korsningen förbättras. 
Säkra gång- och cykelvägar planeras.  

Luft Små positiva Lokalt kommer utsläppen till luften att öka från trafiken 
men trafiken i centrala delar kan minska med förbättrad 
luftkvalitet där. Områdets geografiska läge medför 
effektiva och rationella transporter som minskar 
utsläppen till luft utanför planområdet. 

Rekreation och 

friluftsliv 

Små negativa Ett naturområde som nyttjas för rekreation av 
närboende minskar i omfattning av planen. Vid fortsatt 
exploatering i området sparas naturstråk för rekreation. 
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7.2 Måluppfyllelse 

Samtliga relevanta miljömål har utvärderats utifrån de nationella målen då Uppsala län 

inte har några gällande regionala miljömål. Underlag för analysen är de 

konsekvensbedömningar som har gjorts i de föregående kapitlen. Analysen presenteras i 

tabell 7-2 nedan. Analysen för de transportpolitiska målen visas i tabell 7-3. 

Bedömningen sammanfattas med figurer enligt följande: 

 

 Ja, förslaget bedöms bidra till att uppnå målet. 

 Förslaget varken bidrar till eller försämrar möjligheterna till att uppnå målet. 

 Nej, förslaget bedöms inte bidra till att uppnå målet. 
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Tabell 7-2. Analys av planens bidrag till miljömålens uppfyllelse. 

Miljömål Noll- 

alternativ 

Plan- 
alternativ 

Kommentar 

Begränsad 
klimat-påverkan 

  Lokalt kommer trafiken att öka. Men den planerade 
anläggningen kommer delvis nyttja järnväg istället 
för lastbil för transporter. Anläggningens läge med 
närhet till god infrastruktur och flera 
storstadsområden bidrar också till att målen uppnås 
liksom god tillgänglighet för cyklister och gående. 
Dagvattenåtgärder bidrar till att uppnå målet ”Ingen 
övergödning”. 

Bara naturlig 
försurning 

Ingen 
övergödning 

Frisk luft   Planen ingår i ett större område där verksamheter 
samlas utanför kommunens centrum som avlastas 
från trafik. Industrispåret för järnväg med möjlighet 
för godstransporter på järnväg minskar utsläppen till 
luft. Planen bedöms inte medföra att några 
miljökvalitetsnormer överskrids. 

God bebyggd 
miljö 

  För enstaka boende intill planområdet kommer 
buller från vägtrafik att öka. Den ökade trafiken 
riskerar att påverka luftkvaliteten lokalt. Bostäder 
längre ifrån området bedöms inte påverkas. 

Levande skogar  / Omvandlingen till verksamhetsområde medför 
avverkning i ett större sammanhängande 
skogsområde och arealen skog i kommunen 
minskar. Avverkning av skogen medför minskade 
ytor för djur och växter. Exploateringen kommer 
medföra borttagande av fornminnen. Utanför 
planområdet görs åtgärder för att förbättra 
bevarandestatus för populationen av större 
vattensalamander. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Levande sjöar 
och vattendrag 

  En hållbar dagvattenhantering bidrar till kontroll 
över flöden och föroreningar. Möjligheter finns till 
rening av dagvatten i flera steg innan vattnet når 
recipienten Mälaren. Området ligger inom det 
föreslagan sekundära vattenskyddsområdet men 
verksamheten bedöms inte riskera att förorena 
vattentäkten. Några miljökvalitetsnormer för vatten 
bedöms inte överskridas på grund av planen. 

Myllrande 
våtmarker 

Går ej att 
bedöma 

 Planområdet kommer inte att ha avvattning mot 
våtmarken och riskerar inte öka flödet till den. 

Ett rikt odlings-
landskap 

  Åkermark kommer att omvandlas till 
verksamhetsområde och andelen brukad åkermark 
i kommunen minskar. 
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Tabell 7-3. Analys av planens bidrag till uppfyllelse av de transportpolitiska målen. 

Transportpolitiskt 
mål 

Nollalternativ Planalternativ Kommentar 

Funktionsmål   Planområdet kommer att få en 
funktionell tillfartsväg när 
Björnängsvägen byggs ut. 
Verksamhetsområdet med nära 
anslutning till större vägar och 
järnväg bidar till att målet uppfylls. 

Hänsynsmål   Planens genomförande bidrar till att 
uppfylla hänsynsmålet genom säkra 
trafiklösningar samt utbyggnad av 
järnväg. Tillgång till järnväg och 
närhet till större trafikleder samt 
områdets geografiska läge bidrar till 
att uppnå gällande 
miljökvalitetsnormer. 
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8 Förslag till uppföljning 

Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp över miljöpåverkan från det planerade 

verksamhetsområdet ” Björnbro verksamhetsområde”. Risken finns att genomförandet av 

enskilda detaljplaner inom logistikområdet inte medför negativ miljöpåverkan men att den 

sammantagna effekten från hela verksamhetsområdet kan bli negativ. Detta gäller till 

exempel trafik, buller och dagvattenhantering.  

Det rekommenderas att påverkan från hela det framtida verksamhetsområdet följs upp av 

kommunen. I uppföljningen bör påverkan på luftkvalitet, buller och dagvatten ingå. Det 

rekommenderas även att det tas fram riktlinjer avseende uppvärmning av området som 

överensstämmer med kommunens energi- och klimatpolicy. Det behöver redas ut om det 

finns möjligheter till gemensam uppvärmning i logistikområdet.  

Trafikmängderna till planområdet bör följas upp då redovisade siffror för planområdet är 

osäkra. 

Det rekommenderas även att en plan för områdets kollektivtrafikförsörjning tas fram. 

Verksamhetsområdet kommer ge upphov till många arbetstillfällen och för att bidra till 

kommunens mål bör kollektivtrafik anordnas. 

Det bör efter planens genomförande följas upp att de åtgärder som beslutats av 

länsstyrelsen med avseende på större vattensalamander genomförs på det sätt och i den 

omfattning som föreskrivits. 

Uppföljningen utförs lämpligen av ansvarig förvaltning inom kommunen. 
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