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Icke-teknisk sammanfattning 
Håbo kommun har tagit fram ett planprogram för Björnbro som ligger i utkanten av Bålsta. 

Programmet innefattar ett flertal detaljplaner med samma syfte, att skapa förutsättning för 

lager- och logistikverksamheter. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bedömer 

detaljplanen för kvarter 4, där företaget Benders vill utöka sin verksamhet. Syftet med 

MKB:n är att integrera miljöaspekter i detaljplanen och att belysa de miljökonsekvenser 

som finns kopplade till planen.  

 

En behovsbedömning har tagits fram av Håbo kommun i samråd med Länsstyrelsen i 

Uppsala län. Detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter 

som bedöms som relevanta att ta upp i MKB:n är naturmiljö, dagvatten, geoteknik, 

landskapsbild, kulturmiljö, buller, trafik och luftkvalitet. Samtliga miljökonsekvenser utreds 

i respektive kapitel i texten nedan och en samlad bedömning redovisas i tabell 2 kapitel 8.  

 

I den geotekniska undersökning framgår att det finns risk för sättningar i samband med 

uppfyllnader i vissa delar av detaljplaneområdet. Gällande dagvattenhanteringen i 

området förväntas planförslaget varken medföra positiva eller negativa konsekvenser. 

Detta är till följd av mer hårdgjorda ytor, minskad naturmark, ökade dagvattenflöden och 

föroreningsmängder samt att det genom föreslagna reningsåtgärder minskar risken att 

föroreningar sprids till recipienter och de överskridna halterna innan rening ligger efter 

åtgärderna under riktvärdena för riktvärdesgruppen.  

 

Trafikmängden till Björnbro kommer att öka i takt med att detaljplaneområdet utvecklas. 

Utformning av plankorsningen i form av cirkulationsplats förväntas klara av den ökade 

trafikmängden och öka tillgängligheten och trafiksäkerheten i området. Ökad trafikmängd 

och den utökade verksamheten ger även upphov till ökade bullernivåer. Inga riktvärden 

överskrids dock och de ökade bullernivåerna bedöms vara av mindre allvarlig karaktär. 

Luftföroreningarna i samband med trafikökningen bedöms inte överskrida 

miljökvalitetsnormer för luft. Då flera verksamheter koncentreras på samma ställe utanför 

samhället koncentreras även utsläppen dit.  

 

Landskapsbilden kommer att påverkas negativt liksom även natur- och kulturmiljön i 

området. Det kommer avverkas en hel del skog som ersätts med verksamhet och plana 

ytor. Naturterrängen kommer att planas ut vilket ger stora förändringar på naturmiljön i 

området. Naturvärden i form av bland annat björkskog kommer att tas bort vilket ger en 

förlust av habitat och biotoper. Det kommer även krävas att kulturhistoriska lämningar tas 

bort inom planområdet.  

 

Planen bedöms inte ha negativ påverkan på någon miljökvalitetsnorm. Av de 

miljökvalitetsmål som har analyserats i denna MKB är det fem som väntas få negativ 

måluppfyllnad; God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 

kvalitet, Ett rikt växt- och djurliv och Levande skogar. De miljömål som bedöms få positiv 

måluppfyllnad är; Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Detta redovisas mer ingående 

i kapitel 7.  
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Förslag på uppföljning av den betydande miljöpåverkan som planen ger upphov till ges i 

slutet av denna rapport. Bland annat rekommenderas att miljökonsekvenser för samtliga 

ingående detaljplaner inom planprogramområdet studeras som helhet för att få en bild av 

eventuellt ackumulerade effekter.   
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1 Inledning 

 Bakgrund till projektet 

Den fördjupande översiktsplanen från 2010 för Håbo tätort visar att inriktningen för 

kommunens översiktsplanering är att skapa verksamhetsområden med goda 

logistikförutsättningar i goda lägen. Tanken med området Björnbro är att det ska vara en 

utbyggnad av Västerskogs företagspark. Detta område anses attraktivt och lämpligt för 

lager- och logistikverksamheter utifrån dess lokalisering nära industrispår och E18 vilket 

underlättar omlastning mellan olika transportsätt. Förslaget i översiktsplanen ska även 

underlätta en utökad användning av industrispåret och det finns planer på en ny 

vägförbindelse från Björnbro till Kraftleden som ligger i anslutning till området (Håbo 

kommun, 2010).  

 

Översiktsplanen för Håbo tätort har gett upphov till ett planprogram för Björnbro 

verksamhetsområde. Detta planprogram togs fram av Håbo kommun år 2013. 

Planprogrammet är uppdelat i flera etapper och nu är det aktuellt med detaljplanen för 

kvarter 4, i områdets södra del. Denna detaljplan ligger till grund för den här 

miljökonsekvensbeskrivningen. Detaljplanen syftar till att utveckla områdets 

förutsättningar för verksamheter inom logistik, industri, hantverk, kontor och lager. Den 

ska framförallt möjliggöra en utökning av företaget Benders verksamhet som utgörs av en 

produktionsanläggning för takpannor. Företagets verksamhet drivs i dagsläget på 

fastigheten Bålsta 3:373 på andra sidan industrispåret. Planen syftar främst till att 

möjliggöra omformning av terrängen till plana ytor för att ge rum för ny infrastruktur. 

Marken inom området är kommunägd och består av skogs- och jordbruksmark. 

Bostadsområdet Skörby ligger söder om planområdet och företaget Benders 

verksamhetsområde ligger mot öster (Håbo kommun, 2013).  

 

I nuläget är några mindre delar i östra planprogramområdet planlagda, Dpl 242, Dpl 395 

och Dpl 419. Dpl 242 avser Brandstation, övningsområde samt mottagningsstation för el. 

Dpl 395 avser norra delen av Västerskogs industriområde och Dpl 419 innefattar ”Kvarter 

Nr 3, Logistik Bålsta och ligger strax norr om aktuellt detaljplaneområde (Håbo kommun, 

2013). Dpl 419 antogs av Kommunfullmäktige i december 2015, för att senare upphävas 

av mark- och miljödomstolen. Den 29e januari 2018 har däremot mark- och 

miljööverdomstolen beslutat att fastställa kommunfullmäktige i Håbos beslut, och 

detaljplanen har vunnit laga kraft (Håbo kommun, 2018). 

 Framtagande av MKB 

En miljökonsekvensbeskrivning syftar till att skapa en samlad bedömning av åtgärdens 

eller verksamhetens effekter på människors hälsa och miljön. De effekter som den 

planerade verksamheten kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, 

klimat, landskap och kulturmiljö ska identifieras och beskrivas. Arbetet med en MKB följer 

detaljplaneprocessen. MKB:n behandlas samtidigt med planförslaget under 

remiss/samråd och utställning av planförslaget. MKB:n beskriver miljökonsekvenser till 
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följd av planen, vilka jämförs med en situation utan exploateringen, ett så kallat 

nollalternativ. Skadeförebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder för befarad 

påverkan behandlas också och vägs in i konsekvensbedömningen. 

I plan- och bygglagen anges att en MKB ska upprättas om detaljplanen medger en 

användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som kan innebära en 

betydande påverkan på miljö och hälsa eller hushållning med mark, vatten och andra 

resurser. För att bedöma om en detaljplan medför betydande miljöpåverkan tas en 

behovsbedömning fram. Detta gjordes i samband med ett tidigt samråd med 

länsstyrelsen i februari 2017.  

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i detaljplanen för att främja en 

hållbar utveckling. MKB:n kommer att utgöra ett av beslutsunderlagen för detaljplanen. 

Den ska också innehålla förslag till uppföljning av den betydande miljöpåverkan som 

genomförandet av planen kan antas medföra. 

 Behovsbedömning 

Håbo kommun har i samråd med länsstyrelsen kommit fram till att detaljplanen kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken och i 

förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kap. 34§ plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). Detta innebär att en miljöbedömning ska genomföras och att 

en MKB ska upprättas. I februari 2017 gjordes en behovsbedömning i samråd med 

Länsstyrelsen i Uppsala län. De miljöaspekter som då bedömdes som relevanta att ta 

upp i MKB:n är naturmiljö, dagvatten, geoteknik, landskapsbild, kulturmiljö, buller, trafik 

och luftkvalitet (Länsstyrelsen Uppsala län, 2017).  

2 Avgränsning 

 Geografisk avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen har begränsats till det berörda detaljplaneområdet för 

kvarter 4. Området består av skogs- och jordbruksmark med en yta på cirka 22 ha. Det är 

beläget söder om Björnbrovägen och avgränsas i söder av bostadsområdet Skörby, 

verksamheten Benders i öster samt skogsmark i norr och väster. Mälarbanans järnväg 

med anslutande industrispår ligger i anslutning till planområdet i nordostlig riktning. 

Området ligger strax utanför Bålsta tätort, cirka 3 km nordväst om centrum (Håbo 

kommun, 2013). Se figur 1 för översiktskarta. 
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Figur 1. Översiktskarta över Bålsta. Detaljplaneområdets ungefärliga placering är 

markerat med en röd ring på kartan. (Håbo kommun, 2010). 

I den södra delen av detaljplanområdet lämnas ett område med ca 200 m bredd kvar som 

naturmark för rekreation och som bullerskydd mellan industriverksamheten och 

bebyggelsen i Skörby. Naturmarken fortsätter norrut i ett stråk som även innehåller ytor 

som är värdefulla ur naturvärdessynpunkt och som bör undantas från exploatering (Håbo 

kommun, 2013). Se figur 2 för kvartersindelning av planprogramområdet, aktuellt 

delområde för detaljplanen är kvarter 4.  
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Figur 2. Kvartersindelning över planprogramområdet (Håbo kommun, 2013). 

 Avgränsning av miljöaspekter 

Behovsbedömningen som gjordes i samråd med Länsstyrelsen i Uppsala län pekade ut 

dagvatten, buller och kulturmiljö som mest relevanta områden att behandla i MKB:n 

(Länsstyrelsen Uppsala län, 2017). Utifrån detaljplanens omfattning bedömdes även 

naturmiljö, landskapsbild, trafik, luftkvalitet och geoteknik vara viktiga att behandla i 

MKB:n. Det finns inte några Natura 2000- områden, naturreservat eller nyckelbiotoper 

inom området Björnbro och riksintressen avseende natur- och kulturmiljöer berörs inte av 

planförslaget (Calluna AB, 2012).  

3 Metod och bedömning  

MKB:n tar upp miljökonsekvenser för detaljplanen som jämförs med nollalternativet. 

Skadeförebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder för att minska påverkan av 

detaljplanen behandlas också och vägs in i konsekvensbedömningen. Konsekvenserna 

bedöms utifrån planens inverkan på olika miljövärden. Till grund för bedömningen av 

miljökonsekvenser används relevanta miljömål, miljökvalitetsnormer och riktvärden. 

Konsekvenserna delas in i positiva och negativa, små, måttliga, stora och mycket stora 

konsekvenser baserad på dess omfattning. En samlad bedömning av samtliga 

miljökonsekvenser finns i slutet av MKB:n, kapitel 8.  
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+/- Små konsekvenser  
Konsekvenser av mindre eller lokal betydelse.  
 
+/- Måttliga konsekvenser  
Konsekvenser av kommunal betydelse.  
 
+/- Stora konsekvenser  

Konsekvenser på riksintressen eller värden av regional eller kommunal betydelse. 

 

+/- Mycket stora konsekvenser  

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

Natura 2000-områden, överskridande av miljökvalitetsnormer).  

 Osäkerhetsanalys 

 

I denna MKB finns en del osäkerheter i bedömningen av miljökonsekvenser. I det 

underlag som har funnits tillgängligt för bedömning finns visst utrymme för 

felkalkyleringar.  

 

I avsnitt 6.3 Trafik och tillgänglighet föreligger en del osäkerheter i bedömningen av 

tillkommande trafikbelastning. Beräkningarna som ligger till grund för analysen har stora 

osäkerheter då de ingående faktorerna endast har fastställts på en övergripande nivå. 

Det antas dock vara tillräckligt bra för att en rimlig bedömning ska kunna göras då de 

även har en viss kalkylerad felmarginal (Sweco Infrastructure AB, 2012).  

 

I avsnitt 6.8 Landskapsbild har bedömningen av påverkan på landskapsbilden gjorts 

utifrån rimliga antaganden för vad som kommer att ske på platsen. Det har inte gjorts en 

kvalificerad bedömning av någon expert för att fastställa omfattningen av 

konsekvenserna, men eftersom påverkan i detta fall får anses vara så pass tydlig 

bedöms inte detta vara nödvändigt.  

 

Den arkeologiska utredningen som har använts som underlag för att bedöma effekterna 

på kulturmiljön i området är daterad till 2012. Där framgår det att statusen på en av de 

lämningar som kommer att tas bort i samband med detaljplanen inte har kunnat 

fastställas och ligger under bevakning. Det hade därmed behövts en uppdaterad och 

fördjupad utredning för att fastställa fornlämningsstatus och omfattningen på 

konsekvenserna, vilket framgår av Länsstyrelsens yttrande daterad 02/2017 

(Länsstyrelsen Uppsala län, 2017). 

 

Det finns även risk för en ackumulativ effekt av miljökonsekvenserna då 

detaljplaneområdet är en del av ett större planprogram som kommer att innehålla flera 

detaljplaner med liknande verksamheter. Därmed kan det i verkligheten bli större 

konsekvenser och negativ påverkan än som tagits upp i den här MKB:n. Detta gäller 

bland annat dagvatten, trafik, buller, landskapsbild och naturmiljö. De miljökonsekvenser 

som har diskuterats i denna MKB har endast utretts för detaljplan i kvarter 4.  
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Bedömningen av miljökonsekvenserna har gjorts utifrån tillgängligt underlag med 

reservation för ovan nämnda osäkerheter. Kvalificerade värderingar av risker och 

konsekvenser som kan förväntas till följd av detaljplanen har redovisats men man bör ha i 

åtanke att bedömningarna av dessa kan vara i underkant.   

4 Områdesbeskrivning 

Hela planprogramområdet har en total area på ca 200 ha, och har delats in i tre delar: A, 

B och C, se figur 3. Större delen av planprogramområdet består av skog och en mindre 

del av åker. Topografiskt kan området delas in i tre olika delar. Sydvästra delen är 

kuperad och består av skogsmark. Öster om denna och fram till järnvägen består marken 

av flackare jordbruksmark. Dessa marker utgör delområde A. Områdena B och C är 

belägna norr om järnvägen och består av kuperad skogsmark. Mälarbanan går diagonalt 

genom området och utgör en gräns mellan område A och B. Anslutande industrispår till 

Mälarbanan utgör områdets östra gräns. E18 går norr om området, längs med delområde 

B och C:s yttre gräns (Håbo kommun, 2013).  

 

 

 
Figur 3. Områdesindelning A, B och C (Håbo kommun, 2013). 

 

Det finns mycket lite bebyggelse inom området. Öster om Björnängsvägen finns en 

övningsbyggnad för brandförsvaret och en nätstation som tillhör E.ON. Det ligger en 
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kommunal byggnad för räddningstjänst och några småhus (verksamheter och 

bostadshus) mellan industrispåret och Björnängsvägen. Öster om spåret ligger 

verksamhetsområdet Benders betongvaruindustri. Söder om område A ligger 

bebyggelseområdet Skörby med ett stort antal bostadhus. I områdena B och C, norr om 

Mälarbanan, finns ett tiotal bostadsfastigheter (Håbo kommun, 2013). 

Det aktuella detaljplaneområdet är beläget inom delområde A, söder om Björnbrovägen, 

se figur 4. Marken består främst av jordbruks- och skogsmark. Skogsmarken består 

mestadels av grandominerad barrblandskog med inslag av sumpskog med al och 

hällmarker med tall. Det förekommer även jordbruksmark med vallodling och betesmark 

(Håbo kommun, 2013). 

 

Figur 4. Karta över detaljplaneområdet (Håbo kommun, 2013).  

5 Studerande alternativ 

 Detaljplaneförslaget 

Planprogrammet för Björnbro syftar till att utveckla området för verksamheter inom 

industri, logistik, hantverk och lager. Det utgör grunden för kommande och befintliga 

detaljplaner i området. Tillgången till industrispåret och E18 i öster skapar goda 

förutsättningar för etablering av olika verksamheter i området och är en bidragande faktor 

till att området byggs ut. Det planeras en ny trafikled genom område A i öst-västlig 

dragning (mellan kvarter 3 och 4) då det endast finns ett fåtal befintliga vägar inom 

området idag vilka även är av dålig standard. Det ska byggas ut ett trafikstråk i nord-
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sydlig riktning med läge nära Björnängsvägen. På sikt ska det tillkomma ett gatunät, ett 

välförsörjt kollektivtrafiknät samt gång- och cykeltrafik till området (Håbo kommun, 2013; 

Håbo kommun, 2017).  

 

Detaljplaneförslaget för kvarter 4 ligger inom delområde A och har en areal på cirka 22 

ha. Syftet med föreliggande detaljplaneförslag är att möjliggöra företaget Benders planer 

att utöka sin verksamhet. De är i dagsläget etablerade inom Björnbroområdet, öster om 

planområdet (Håbo kommun, 2013). Se figur 5 som visar plankarta över området med 

bostadsområdet Skörby i söder och Benders i öster. 

 

 
Figur 5. Planskiss över detaljplaneområdet. Det blå området är verksamhetsområde och 

det gröna området bevaras som naturmark (Håbo kommun, 2013). 

 

Företaget Benders är verksamma inom betongvaruindustrin och syftet med planen för 

utökningen av verksamheten är att kunna producera, lagra och distribuera produkter till 

byggindustrin. Det ska anläggas en produktionsanläggning för tillverkning av 

betongprodukter samt tillverkning och hantering av kompletterande produkter. 

Anläggningen bedöms ge cirka 80-100 nya arbetstillfällen. I dagsläget använder Benders 

befintligt industrispår för transport. Transporter till och från det nya verksamhetsområdet 

förväntas ske med lastbil och längre transporter med tåg (Benders, 2017). 
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I figur 6 visas en skiss som Benders tagit fram över hur den framtida verksamheten kan 

komma att se ut. Där syns början på bostadsområdet Skörby i söder och direkt i öster 

ligger Benders nuvarande verksamhet. En föreslagen bullervall går tvärs igenom 

planområdet som avskärmar Skörby från industriverksamheten. Industrispåret i områdets 

östra gräns kommer att ligga mellan Benders befintliga och nya verksamhet (Benders, 

2017).  

 

Figur 6. Upprättad skiss av företaget Benders utvecklade verksamhet (Benders, 2017). 

 

Detaljplaneområdet innehåller i dagsläget skogs- och jordbruksmark. Eftersom större 

delen av området är kuperat kommer stora ingrepp i naturen bli nödvändiga för att rymma 

verksamhetstomter och för att plana ut terrängen. Detta innebär en stor förändring av 

områdets karaktär, från skogs- och jordbruksmark med mer eller mindre höga natur- och 

kulturvärden till verksamhetsområde med en stor del hårdgjorda ytor. Detta leder även till 

en större mängd dagvatten som måste tas om hand (Håbo kommun, 2013). En 

dagvattenutredning har tagits fram för att undersöka hur detta ska hanteras och denna 

sammanfattas nedan i MKB:n.  

 

Området gränsar till bostadsområdet Skörby i söder som med stor sannolikhet kommer 

påverkas av planerad verksamhet. Däremot kommer ett område på cirka 200 m 

naturmark från planområdets södra gräns att bevaras och hållas oexploaterat. I figur 5 
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ses naturområdet som grönt i plankartan. Detta är dels viktigt ur ett rekreationssyfte och 

dels på grund av de höga naturvärden som förekommer samt för att undvika onödig 

störning på bostadsområdet. Naturområdet kommer därmed att fungera som ett 

störningsskydd mellan verksamhet och bebyggelse (Håbo kommun, 2013).  

 Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver detaljplaneområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte 

genomförs. I detta fall utgörs nollalternativet av ett scenario där detaljplanen för kvarter 4 

inte har genomförts. Marken på området är oexploaterad och består fortfarande av 

skogs- och naturmark.  

 Lokaliseringsalternativ 

Lokaliseringen motiveras av dess goda logistikförutsättningar och läge. Området anses 

attraktivt och lämpligt för lager- och logistikverksamheter med tanke på dess lokalisering 

och närhet till industrispår och E18 vilket underlättar omlastning mellan olika 

transportsätt. Det möjliggör även en utökad användning av industrispåret. Eftersom 

detaljplanen är en del av ett större planprogram som har pekat ut området Björnbro som 

lämplig plats för denna typ av verksamhet, vilket också framgår av den fördjupade 

översiktsplanen för Håbo tätort, anses föreslagen lokalisering vara det enda realistiska 

alternativet (Håbo kommun, 2010). Benders har även verksamhet angränsande till det 

nya detaljplaneområdet redan idag vilket medför att det ekonomiskt mest fördelaktiga 

alternativet är en utökning av verksamheten intill den befintliga. 
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6 Miljökonsekvenser 

 Geologi/Geoteknik 

 

Befintliga förhållanden 

Bjerking AB har på uppdrag av Håbo Kommun utfört en geoteknisk undersökning inom 

detaljplaneområdet. Det undersökta området inom kvarter 4 har delats upp i olika 

delområden med avseende på dess topografi, mark- och jordlagerförhållanden. Se figur 7 

för jordartskarta för området (Bjerking AB, 2017).  

 

 
Figur 7. Jordartskarta med detaljplaneområdet utmarkerat (SGU , 2017).  

 

Marken i västra delen består av berg i dagen och skogsmark och området är delvis 

kuperat. Marken består av mullhaltig jord samt sandig morän eller torrskorpelera på berg. 

Inget grundvatten har observerats inom området. Mittområdet är däremot relativt plant 

där marken utgörs av skogsmark och kärr. Marken består av mulljord och sandig morän 

och/eller torrskorpelera. Området övergår sedan till skogsmark, block och berg i dagen. 

Inget vatten har observerats förutom som fritt stående vattenyta i kärret (Bjerking AB, 

2017).  
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I östra delen av kvarter 4 består marken främst av åkermark, sly och skog på ett relativt 

plant område. Jorden utgörs av sandig och/eller gyttjig lera, siltig finsand och sand på 

lera. Det förekommer även friktionsjord av sandig morän på förmodat berg. Grundvatten 

har påträffats i ett grundvattenrör på nivå +30,6, motsvarande markytans nivå. Det finns 

två diken i området som har fri stående vattenyta. Grundvattennivån varierar med årstid 

och nederbörd inom hela området. Grundvattnets strömningsriktning följer troligen 

områdets topografi (Bjerking AB, 2017).  

 

Konsekvenser vid detaljplaneförslaget  

Marken har dålig bärighet i områdets östra del. Där finns det risk för sättningar vid 

uppfyllnader. Övriga områden bedöms vara fria från negativ påverkan av dålig bärighet 

och förstärkningsåtgärder för grundläggning av byggnader och vägar bedöms inte 

nödvändiga i dessa områden. I områden med kuperad terräng kommer schaktning både i 

berg och mark att behövas och fyllningsarbeten kommer att krävas för att plana ut 

marken (Bjerking AB, 2017). På grund av risken för sättningar vid uppfyllnader bedöms 

konsekvenserna som små negativa i samband med exploatering. 

 

Konsekvenser vid nollalternativet 

Ingen bebyggelse kommer att ske vid nollaternativet och de geologiska och geotekniska 

förutsättningarna kommer inte att ändras. 

 

Förebyggande åtgärder 

Inga förstärkningsåtgärder bedöms vara nödvändiga för byggnader och vägar, förutom i 

östra området. Marken där har dålig bärighet då det finns risk för sättningar vid 

uppfyllnader. I detta område kan dock en vägbank anläggas en meter över befintlig mark 

med avseende på stabiliteten utan några extra förstärkningsåtgärder (Bjerking AB, 2017).  

Stora arealer kommer att behöva planas ut i områden med kuperad terräng (Bjerking AB, 

2017). Massor som uppstår i samband med schaktning och utplaning ska återanvändas 

som fyllnadsmaterial i största möjliga mån på platsen. Återvinning av schaktmassor är av 

stor betydelse för att minimera miljöbelastningen i samband med byggskedet. En 

massbalans bör upprättas för området för att utnyttja mark och överskottsmassor på ett 

optimalt sätt.  

 Dagvatten 

 

Befintliga förhållanden 

En dagvattenutredning gällande detaljplanering av Björnbro kvarter 4 har tagits fram av 

Norconsult på uppdrag av Håbo kommun. Det bedöms vara relativt dåliga förutsättningar 

för infiltration av nederbördsvatten i området på grund av att de skogsbevuxna områdena 

i nordväst främst består av berg och morän och att de grunda sandlagret med 

underliggande tätt lerlager i områdets östra delar inte heller kan hålla några större 

mängder vatten (Norconsult AB, 2017).  
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Gällande grundvatten så har inget grundvatten observerats i området bestående av 

morän. I östra delen av området bedöms grundvattennivån i stort sett ligga i samma nivå 

som markytan och leds från höjdpartier till lågpartier. En stående vattenyta har 

observerats i ett kärrområde. Grundvattennivån i planområdet är till största del okänd då 

ingen detaljerad grundvattenkartering har genomförts. Det förekommer inga 

markavvattningsföretag i området och inga översvämningar har bekräftats (Norconsult 

AB, 2017). 

 

En höjdrygg som går tvärs genom detaljplaneområdet delar upp avrinningen i två 

delområden, Väst och Öst, se figur 8. Avrinningsområde Öst avvattnas genom 

markavrinning och diken som leder dagvattnet söderut. Hela östra avrinningsområdet 

avvattnas genom ett samlingsdike som går från nordost genom södra området mot en 

trumma under Skörbyleden. Denna leder vattnet söderut mot Bistaån och vidare mot 

recipienten Kalmarviken. Ett flertal diken, trummor och dagvattenledningar inom och 

utanför området ansluter till samlingsdiket (Norconsult AB, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Avrinningsområden (Norconsult AB, 2017).  
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Avrinningsområde Väst innefattar kuperad skogsmark med ett sankt område i mitten. En 

stor del av dagvattnet bedöms infiltrera långsamt och upptas av växtlighet i det sanka 

området. Resterande dagvattnen avrinner mot sydväst till intilliggande lågskogsområde 

(Norconsult AB, 2017).  

 

Dagvattenflöden inom planområdet och det vattnen som rinner in i planområdet har 

beräknats utifrån ett 10-årsregn och ett 5-årsregn. Utflödet från planområdet efter 

exploatering ska begränsas till nederbördsmängden av ett 5-årsregn. Dagvattenflödet för 

område Öst har beräknats till 385 l/s för 5-årsregn och 483 l/s för 10-årsregn. För område 

Väst är beräknade flöden 166 l/s respektive 209 l/s (Norconsult AB, 2017).  

 

Recipient för detaljplaneområdet är Kalmarviken som står i förbindelse med Prästfjärden i 

Mälaren. Prästfjärdens miljökvalitetsnorm är god ekologisk status medan den kemiska 

statusklassning är uppnår ej god kemisk status. Detta är på grund av förekommande 

miljögifter (kvicksilver och bromerad difenyleter). Miljökonsekvensnormen anger att 

Prästfjärden ska uppnå god kemisk status till 2027 (VISS, 2017).  

 

Konsekvenser vid detaljplaneförslaget 

Dagvattenflödena efter exploatering har beräknats genom en klimatfaktor för 

regnintensitet på 1,25 då regnmängderna förväntas öka med tiden. Eftersom 

exploateringen medför att andelen hårdgjord yta ökar, så ökar även dagvattenflöden och 

föroreningsbelastningen från området. Det totala dagvattenflödet för avrinningsområde 

Öst efter exploatering är 4199 l/s respektive 1470 l/s för avrinningsområde Väst för ett 10-

årsregn. Den totala nödvändiga magasineringsvolymen för avrinningsområde Öst är 

beräknad till 4046 m3 respektive 1237 m3 för avrinningsområde Väst (Norconsult AB, 

2017). 

 

Föroreningshalter (μg/l) och föroreningsmängder (kg/år) både före och efter exploatering 

har beräknats med hjälp av schablonhalter från databasen Stormtac. Schablonhalter för 

”skogsmark”, ”ängsmark” och ”industriområde” har använts för beräkning av föroreningar. 

Enligt Håbo kommuns dagvattenpolicy ska befintliga och förväntade föroreningshalter 

efter exploatering jämföras med riktvärdesgruppens föreslagna riktvärden. 

Reningsbehovet ska utgå från föreslagna riktvärden (Håbo kommun, 2017).  

 

Efter exploateringen förväntas föroreningsmängder och halter att öka för samtliga ämnen 

jämfört med dagens nivåer om inga reningsåtgärder tas. Föroreningshalterna fosfor, bly, 

koppar, zink, kadmium och olja kommer därmed att överskrida de föreslagna riktvärdena 

från riktvärdesgruppen. Föroreningsnivåer efter exploatering har även beräknats efter 

föreslagen rening i våt damm. Då förväntas samtliga föroreningshalter istället att ligga 

under riktvärdena från riktvärdesgruppen. Föroreningshalterna av suspenderat material, 

kväve och bly kommer dessutom att underskrida föroreningsnivåer innan exploatering. 

Samtliga föroreningsmängder kommer dock att vara högre än dagens nivåer trots 

reningsåtgärder i och med större flöden (Norconsult AB, 2017).  

 

Planens genomförande förväntas inte medföra att miljökvalitetsnormer för recipienten 
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Prästfjärden överskrids trots ökade föroreningsmänder. Den föreslagna 

dagvattenhanteringen och dess reningsmetoder bedöms vara tillräckliga. 

 

Miljökonsekvenserna för dagvatten bedöms till varken positiva eller negativa. Denna 

bedömning grundas på att man exploaterar ett naturområde som leder till ökad hårdgjord 

yta och ökade dagvattenflöden, vilket medför ökade föroreningsmängder. Det som gör att 

bedömningen inte betraktas vara negativ är att detaljplaneförslaget anses vara 

genomförbart med föreslagen dagvattenhantering och att föroreningshalterna ligger 

under riktvärdena eller minskar efter föreslagen dagvattenrening. Genom att fördröja 

framtida dagvattenflöden i dagvattendammar kan kravet på att framtida flöden inte får öka 

jämfört med dagens värden före exploatering hållas. Att behålla en naturzon fri från 

exploatering i den södra delen av planområdet minskar även risken för översvämning vid 

kraftigt regn (Norconsult AB, 2017).  

 

Konsekvenser vid nollalternativet 

Nollalternativet kommer även att medföra något ökade flöden i framtiden till följd av de 

förväntade ökande nederbördsmängderna i och med klimatförändringar. 

 

Förebyggande åtgärder 

Framtida dagvattenhantering bör utformas att likna befintlig hantering i enighet med Håbo 

kommuns dagvattenpolicy (Håbo kommun, 2017). Denna policy går ut på att:  

 Dagvatten ska ses som en resurs vid utbyggnad av områden för bostäder och 

verksamheter och som en tillgång från ett rekreationsperspektiv och för att gynna 

biologisk mångfald 

 Den naturliga infiltrationen, fördröjningen och avrinningen ska bevaras  
 

 Dagvattenflödet ska minskas/utjämnas 

 Belastning av dagvattenflöde ska om möjligt inte öka i samband med 

exploatering 

 Andel hårdgjord yta ska minimeras 

 Omhändertagande av dagvatten ska ske så nära källan som möjligt 

 Rening och fördröjning ska beaktas om omhändertagande nära källan inte är 

möjlig 

 Förorening av dagvatten ska förebyggas vid källan 

 Avledning av dagvatten ska ske på ett klimatsäkert, miljöanpassat och 

kostnadseffektivt sätt  

Det föreslås att dagvattnet från Avrinningsområde Väst avleds västerut mot ett lågområde 

bestående av skogsmark där det förväntas infiltrera. Dagvattnet från Avrinningsområde 

Öst bör avledas till dagvattentrumman under Skörbyleden på samma sätt som det gör i 

dag. Höjdsättning bör ske enligt befintlig topografi och marken bör luta ned mot 

samlingsdiket. Samlingsdiket bör bevaras och dimensioneras för de ökade 
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dagvattenflödena från planområdet. Vid parkeringsytor och uppställningsytor 

rekommenderas att genomsläppliga beläggningar användas så länge det inte ökar 

föroreningsbelastningen (Håbo kommun, 2017). 

Fördröjning av dagvatten föreslås genom dagvattenkassetter, dammar eller 

makadammagasin. Vad som är lämpligast avgörs av de specifika fördröjningsbehoven, 

uppdelning av kvartersmark samt tillgängliga ytor (Håbo kommun, 2017).  

Genomsläppliga beläggningar kan användas för att minska avrinningsvolymer från 

hårdgjorda ytor. Det kan även fånga upp partiklar och föroreningar om de utformas på rätt 

sätt.  

Fördröjningsdammar kan fördröja och rena stora mängder dagvatten. Det kan även 

användas för att reglera utlopp så det fungerar som ett magasin.  

Makadamdiken är ett alternativ till öppna vägdiken och har främst en fördröjande effekt 

men fungerar även som reningslösning.  

Dagvattenkassetter är en typ av fördröjningsmagasin som fördröjer dagvattnet och kan 

infiltrera vattnet om de inte anläggs täta. Dock så har de ingen reningseffekt. De bör 

därför anläggas i kombination med brunnar med reningsfilter.  

Filterbrunnar kan rena dagvatten från olja, tungmetaller och partiklar. Dessa installeras i 

dagvattenbrunnar.  

 Trafik och tillgänglighet 

 

Befintliga förhållanden 

I samband med att Björnbro utvecklas till ett verksamhet- och logistikområde kommer 

trafikmängderna att öka. Korsningen Kraftleden/Björnängsvägen förväntas bli högt 

belastad då tillkommande bil- och lastbilstrafik behöver ta sig till det nya 

verksamhetsområdet. Trafikflödet vid korsningen Kraftleden/Björnängsvägen har en 

vardagsmedeltal på 3400 fordon, varav 560 är tung trafik. Kraftleden söderut har en 

vardagsmedeltal på 3700, varav 360 är tung trafik (Håbo kommun, 2015). Figur 9 visar 

korsningens placering i förhållande till planområdet. Björnängsvägen går västerut från 

korsningen och Kraftleden går från norr till söder (Sweco Infrastructure AB, 2012).  
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Figur 9. Utredd korsning Kraftleden/Björnängsvägen. Planområdet är på det gröna 

området västerut från korsningen (Håbo kommun, 2018). 

 

Konsekvenser vid detaljplaneförslaget 

Sweco har på uppdrag av Håbo kommun 2012 utfört en kapacitetsanalys av en ny 

utformning av korsningen Björnängsvägen/Kraftleden till följd av den förväntade 

trafikökningen. Den föreslagna utformningen medför ingen ändring från den 

cirkulationsplats som finns på platsen i dag. Den byggdes i samband med att 

exploateringen av planprogramområdet påbörjades (Håbo kommun, 2016). 

Trafikmängden i korsningen Björnängsvägen/Kraftleden antas öka från maximalt 300 

fordon i timmen till cirka 1400 fordon och antal fordon per dygn förväntas öka till 7500 

(Sweco Infrastructure AB, 2012).  

 

Den kapacitetsanalys som utförts visar att cirkulationsplatsen mycket väl kan hantera de 

ökade trafikmängderna. Den har en viss kalkylerad felmarginal till följd av att det är svårt 

att bedöma de kommande trafikströmmarna på en säker nivå (Sweco Infrastructure AB, 

2012).  

 

Förutsatt att de ingående delarna i trafikanalysen inte avviker avsevärt från verkligheten 

bedöms den ökade trafikmängden medföra små positiva konsekvenser. Detta eftersom 

cirkulationsplatsen förväntas klara av den ökade tillförseln med god marginal och 

användandet av en cirkulationsplats ökar tillgängligheten och trafiksäkerheten i området. 

Konsekvensen anses vara av lokal betydelse.  
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Konsekvenser vid nollalternativet 

Det blir ingen skillnad mot nollalternativet då cirkulationsplatsen redan finns idag, men 

trafikmängderna kommer inte att öka lika mycket.  

 

Förebyggande åtgärder 

Utformningen av plankorsningen som en cirkulationsplats skapar kapacitet för en stor 

trafikmängd utan problem med köer. Den tänkta trafiklösningen bör inte dimensioneras 

enligt värsta tänkbara scenario eftersom det inte anses vara nödvändigt. Det antas bli 

alltför kostsamt och kan leda till ett ökat bilberoende. En utökad trafikanalys 

rekommenderas när omfattningen av exploateringen av hela området är fastställd. Då 

kan analysen utföras med en större tillförlitlighet. Cykel- och gångstråk i området bör 

utvecklas för att vara ett tillräckligt komplement till biltrafiken till området (Sweco 

Infrastructure AB, 2012). 

 Buller 

 

Befintliga förhållanden  

Området är redan i dag utsatt för buller på grund av den befintliga verksamheten som 

Benders bedriver strax öster om planområdet. Benders tillverkar bland annat 

betongtakpannor och den främsta bullerkällan är i dagsläget hjullastare som flyttar pallar 

med material och produkter men även  tåg- och lastbilstrafik in och ut från området bidrar 

till buller. Leveranser med lastbilar sker kontinuerligt under hela dagarna, samtliga dagar i 

veckan. I dagsläget är det uppskattade antalet 70 – 100 leveranser per dag under normal 

säsong. Det förekommer även daglig tågtrafik in och ut från området på cirka 11 tåg 

(Norconsult AB, 2017).  

 

Norconsult har på uppdrag av Håbo kommun utfört en bullerkartläggning på 

detaljplaneområdet Bålsta kvarter 4. Dagens bullernivåer mättes och justerades sedan 

med ökande verksamhet och trafikmängd för att bedöma nivåer efter exploatering. Detta 

gjordes genom inmätning av ljudkällorna vid de mest högintensiva perioderna på 

Benders. Detta var i form av enskilda större hjullastare samt ekvivalenta ljudnivåer från 

en ljudmätare placerad på tre meters höjd 150 meter ifrån platsen där lossning av gods 

skedde (Norconsult AB, 2017). Tabell 1 visar gällande riktvärden enligt Naturvårdsverkets 

föreskrift för ljudnivåer från verksamheter, frifältsvärde (Naturvårdsverket, 2015). 

 

Tabell 1. Gällande riktvärden enligt Naturvårdsverket.  

 Leq dag (06-18) Leq kväll (18-22) 

samt lör-, sön- och 

helgdag (06-18) 

Leq natt (22-06) 

Utgångspunkt för 

olägenhetsbedömning 

vid bostäder, skolor, 

 

50 dBA 

 

45 dBA 

 

40 dBA 
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förskolor och 

vårdlokaler 

 

Dagens bullernivåer illustreras i figur 10 nedan. Ljudnivån är som störst inom 

verksamhetsområdet för Benders samt i punkten 150 m från lossningsplatsen (ca 48 dB 

och uppåt). Inga riktvärden för bullernivåer för bostäder överskrids i dagsläget 

(Norconsult AB, 2017).   

Figur 10. Dagens bullernivåer (Naturvårdsverket, 2015).  

 

Konsekvenser vid detaljplaneförslaget 

Då verksamheten Benders kommer att utökas västerut i samband med utvecklingen av 

kvarter 4 kommer området att påverkas ytterligare av bullrande ljudkällor av liknande 

karaktär som beskrivits ovan. Leveranser med lastbilar sker även efter utbyggnad 

kontinuerligt under hela dagarna, samtliga dagar i veckan. Det uppskattade antalet har 

dock ökat något, cirka 140 leveranser per dag under normal säsong. Även tågtrafiken in 

och ut från området kommer att öka något (cirka 1-2 tåg ytterligare per dag). Resultatet 

av beräkningarna visar dock att inga riktvärden för dag eller natt överskrids efter 

exploatering under förutsättning att den föreslagna bullervallen anläggs, se figur 11. 
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Planen bedöms ge små negativa konsekvenser gällande bulleraspekten på grund av att 

det tillkommer ytterligare buller från den utökade verksamheten. Däremot överskrids inte 

några riktvärden och de ökade bullernivåerna bedöms vara ringa, se figur 10 och 11 

(Naturvårdsverket, 2015).  

 

Konsekvenser vid nollalternativet 

Bullervallen kommer inte att byggas vilket medför att ingen dämpning av befintligt buller 

kommer att ske från vägen. I stället kommer bullernivåerna troligen att öka något med 

tiden i och men den ökande trafiken från andra områden och verksamheter i närheten.  

 

Förebyggande åtgärder 

Det planeras en bullervall längs hela planområdet vilket är en förutsättning för 

beräkningarna. Denna ses som grönmarkerad i figur 11. Med föreslagna skyddsåtgärder 

bedöms detaljplaneförslaget leda till minskade bullernivåer i vissa av 

beräkningspunkterna (Norconsult AB, 2017).  

 

 

Figur 11. Framtida bullernivåer (Norconsult AB, 2017). 
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 Luft 

 

Befintliga förhållanden 

Håbo kommun har i sin miljöstrategi beslutat att utsläppen från transportsektorn ska 

minska genom att reducera utsläpp från fossila bränslen och giftiga ämnen och strävar 

därmed mot att bli en fossilbränslefri kommun till år 2050 (Håbo kommun, 2014).  

 

Marken består i dagsläget av oexploaterad skogs- och jordbruksmark med begränsad 

trafik till och från området. Därmed sker inga utsläpp till luft från detaljplanområdet. 

Däremot förekommer trafik i anslutning till planområdet. Verksamhetsområdet öster om 

planområdet innehåller både större och mindre verksamheter som kan påverka 

luftkvaliteten lokalt i perioder (Håbo kommun, 2013). Uppmätta värden på luftföroreningar 

(partiklar och kväveoxid) som SLB-analys tagit fram på uppdrag av Östra Sveriges 

Luftvårdsförbund visar inte på några överskridande av miljökvalitetsnormer för luft (SLB, 

2017).  

 

Konsekvenser vid detaljplaneförslaget 

I samband med att detaljplaneområdet utvecklas till ett verksamhet- och logistikområde 

kommer trafikmängderna att öka. Detta ger upphov till ökade luftföroreningar lokalt i 

området. Många personer kommer troligtvis att ta bilen till arbetet och det kommer 

tillkomma ytterligare verksamhetstransporter. I samband med exploatering och 

anläggandet av verksamheter och infrastruktur i området kan negativ påverkan på 

luftkvaliteten ske lokalt under vissa perioder. Om den planerade verksamheten i sig ger 

upphov till utsläpp går inte att bedöma i dagsläget på grund av avsaknad av uppgifter. 

Det går heller inte att bedöma om övriga intilliggande verksamheter kommer att ge 

upphov till luftföroreningar.  

 

De lokala luftföroreningarna kommer troligtvis att ackumuleras till följd av att hela 

Björnbro ska utvecklas till verksamhetsområde i och med planprogrammet. Det kommer 

att påverka boende i området negativt. Det ligger även en förskola i anslutning till 

området. Ur ett större perspektiv, kommer däremot luftkvaliteten generellt att förbättras då 

verksamheter samlas på ett ställe.  

 

Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna för luft bli små positiva totalt sett. Utsläppen 

från den ökade trafiken till och från området bedöms inte överskrida 

miljökvalitetsnormerna för luft. För att överskrida miljökvalitetsnormer för luft krävs det 

generellt stora mängder trafik och slutna gaturum, vilket inte är någon risk här 

(Naturvårdsverket, 2017). Bedömning baseras även på att verksamheter samlas på 

samma ställe i utkanten av samhället. Att betyget begränsas till ”små” är på grund av att  

verksamheten kommer vara i närheten av bostäder och en stor förskola (Håbo kommun, 

2013).  

 

Konsekvenser vid nollalternativet 

Utebliven utbyggnad av det aktuella detaljplaneområdet bedöms endast ge en marginell 

effekt på luftföroreningarna i området.  
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Förebyggande åtgärder 

Den ackumulerande påverkan av luftföroreningar när hela Björnbro verksamhetsområde 

byggts ut bör följas upp av kommunen. Särskilt då det förekommer en del bostäder och 

en förskola i området som kan påverkas negativt av ökade luftföroreningar. Enligt SLB-

analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys) bör dock halterna av partiklar och kväveoxider 

vara lägre än miljökvalitetsnormerna för luft.  

 Naturmiljö 

Befintliga förhållanden 

En naturvärdesinventering av området Björnbro har utförts av Calluna AB. Utredningen 

har innefattat hela planprogramområdet och har delats in i tre delområden, A, B och C 

och visas i figur 12 nedan. En del värdefulla områden och objekt har pekats ut och dess 

känslighet för exploatering beskrivs nedan. Inom delområde A förekommer det en mängd 

vegetationstyper som har naturvärdesklass 3 och två områden som har klass 2. I 

delområde A ligger kvarter 4 och där finns ett område som har klass 3 och ett som har 

klass 2 (Calluna AB, 2012).   

Klass 3 innebär ett område med visst naturvärde som har betydelse för biologisk 

mångfald genom att det bidrar till att upprätthålla och bevara variation av arter och 

ekosystem. Klass 2 innebär ett område med påtagligt naturvärde vilket har betydelse för 

biologisk mångfald genom att det bidrar till att upprätthålla och bevara variation av arter 

och ekosystem. Det innefattar även områden som har lokal betydelse för att bevara 

landskapets variation av arter och ekosystem. Biotopernas areal bör bibehållas för att 

bevara den biologiska mångfalden. Enligt Naturvårdsplanen för Håbo kommun från 2010 

är det viktigt att skydda biotoper som ädellövskog, ängs- och hagmark, våtmarker, 

strandängar, lövskogar, äldre barrskog, sumpskog samt skyddsvärda vattendrag (Calluna 

AB, 2012).  

Inom kvarter 4 finns det främst barrblandskog, men även triviallövskog, hällmarkstallskog 

och åker. Inom området finns varken Natura 2000- områden, naturreservat, 

nyckelbiotoper eller några riksintressen avseende natur- och kultur.  

På område 23 (i figur 12 nedan) har det identifierats naturvärden som björkskog på före 

detta öppen mark, som har ett visst naturvärde. Delar av området var tidigare öppen 

mark som nu vuxit igen helt med björk. Träden är av likåldrigt bestånd. Död ved 

förekommer sparsamt, en del stående döda björkar finns. Naturvärdet kommer att öka i 

samband med att död ved ökar i framtiden. Området är känsligt för igenväxning av gran 

och för avverkning och borttagning av död ved (Calluna AB, 2012).  

I angränsning till kvarter 4 finns ett område med barrblandskog innehållande asp som 

klassas som ett påtagligt naturvärde (område 29). Tallarna är grova och har en ålder upp 

mot 180 år. Området är känsligt för avverkning av gamla träd och borttagning av död ved. 

Även utglesning och avverkning i väster där aspfjädermossa växer är ett hot mot 

beståndet. Detta speciella område rekommenderas att undantas från exploatering och 

markanvändning på grund av dess känslighet. I figur 12 syns björkskogen som grönt 
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område märkt som nummer 23 samt barrblandskogen som nummer 29 (Calluna AB, 

2012).  

 

 
Figur 12. Naturvärden (område 23 och 29 är inom detaljplaneområdet) (Calluna AB, 

2012). 

 

Konsekvenser vid detaljplaneförslaget 

Detaljplaneförslaget innebär att en stor del barrblandskog, triviallövskog, 

hällmarkstallskog och åkermark kommer att exploateras. Större delen av området är 

kuperat vilket innebär stora ingrepp i naturen för att plana ut terrängen eftersom 

verksamheten kräver en jämn och plan yta. Detta innebär en stor förändring av områdets 

karaktär, från naturområde innehållande en del naturvärden till verksamhetsområde med 

en stor del hårdgjorda ytor (Calluna AB, 2012).  

Avverkning av skog påverkar livsmiljön för djur- och växtfauna i området negativt. Det 

innebär ett avbrott i ett annars sammanhängande naturområde med större avstånd 

mellan tillgängliga områden. Det innebär även att stigar och naturstråk som utnyttjas av 

de närboende idag kommer att försvinna, och leder till att rekreationsvärden minskar 

(Calluna AB, 2012).  

Det område med barrblandskog med inslag av asp som klassas som ett påtagligt 

naturvärde (nummer 29 i figur 12) ligger inom detaljplaneområdet. Detta område ingår i 

den naturzon på 200 m som ska lämnas oexploaterad i planområdets södra del. 
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Anledningen är de höga naturvärden som finns på platsen och även för att minska 

störningar för bostadsområdet Skörby (Calluna AB, 2012).  

Ett annat naturvärde inom området är björkskogen (nummer 23 i figur 12) som klassats 

som visst naturvärde vilken kommer att exploateras. Detta naturvärde har bedömts stiga 

med tiden, i takt med ökningen av död ved. Avverkning av detta område är negativt då 

denna biotop går förlorad (Calluna AB, 2012).  

Sammantaget bedöms planen ge måttligt negativa konsekvenser på naturmiljön i 

området. Detta baseras på att det kommer att ske stora förändringar på naturmiljön, då 

det avverkas en hel del skog som ersätts med verksamhet och plana ytor. Områden som 

klassats ha ett visst naturvärde kommer att tas bort vilket ger en förlust av den särskilda 

biotopen. Däremot kommer det påträffade naturvärde som klassats som påtagligt 

naturvärde i områdets södra del att bevaras. Detta bidrar till viss del till att upprätthålla 

och bevara den biologiska mångfalden i området.  

Konsekvenser vid nollalternativet  

De nuvarande naturvärdena bevaras och några av dessa, bland annat björkskogen, kan 

öka med tiden om inte någon exploatering av området sker. Viss negativ påverkan kan 

dock komma att ske genom att närliggande områden exploateras som idag utgörs av 

naturområden.  

 

Förebyggande åtgärder 

För att minska negativ påverkan på naturmiljön bör hanteringen av värdefull natur följas 

upp i samband med ytterligare detaljplaner i området. Skadelindringshierarkin bör följas, 

vilket innebär att man i fallande ordning prioriterar att; 1. Undvika skada, 2. Begränsa 

skada, 3. Bedöm verksamhetens tillåtlighet, 4. Avgör om kompensation är motiverad för 

kvarstående skada. Värden för friluftsliv samt bostadsnära rekreation och skolnära natur 

bör värderas högt. Skogsområdet väster om logistikområdet bör avsättas för rekreation 

och naturvård. För att återta förlorade värden inom området bör ekologiska 

kompensationsåtgärder beaktas. Detta kan exempelvis vara genom restaurering av 

skadade miljöer och/eller skapande av nya livsmiljöer och rekreationsmiljöer i form av 

exempelvis dagvattenmagasin som kan gestaltas som dammar. Trädplantering och 

anläggande av gångstråk är ytterligare alternativ (Naturvårdsverket, 2018).  

 Kulturmiljö 

Kulturmiljön är en del av kulturarvet och definieras som den miljö som har påverkats och 

präglats av mänskliga aktiviteter och verksamheter. Det kan vara en enskild lämning, 

bygd, region, påverkade skogs- eller fjällandskap med mera. Det omfattar även 

immateriella värden som ortnamn eller folkliga historier knutna till en specifik plats.  

Kulturarv avser både materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan. Det kan 

vara i form av spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, 

verksamheter, traditioner etc (Länsstyrelsen Stockholm, 2017).  

 

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

kulturminneslagen är fornlämningar lämningar efter människors verksamhet från tidigare 
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historiska tider. Alla historiska lämningar innefattas av ett skydd, vilket även gäller 

oupptäckta och oregistrerade lämningar. Lämningarna delas in i två kategorier dels fasta 

fornlämningar och dels övriga kulturhistoriska lämningar. Det är förbjudet att förändra, ta 

bort, skada eller täcka över en fast fornlämning enligt kulturminneslagen, däremot kan 

Länsstyrelsen ge tillstånd som medger dispens från förbudet. Dispensen är oftast förenad 

med åtgärdskrav.  

 

Kulturhistoriska lämningar som inte utgör fast fornlämning men som anses ha ett 

antikvariskt värde, benämns Övrig kulturhistorisk lämning. Dessa har inget automatiskt 

skydd enligt KML men får ändå inte tas bort utan samråd med länsstyrelsen. Registret 

över fasta fornlämningar administreras av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 

(Riksantikvarieämbetet, 2017) 

 

Befintliga förhållanden 

Riksantikvarieämbetet har utfört två fornminnesinventeringar i området åren 1951 och 

1979. Därefter har det utförts flera arkeologiska utredningar. Enligt 

detaljplaneprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta utfördes 

arkeologiska utredningar typ 1 2010 med komplettering 2012 på uppdrag av Håbo 

kommun där ett antal kulturhistoriskt intressanta och värdefulla områden identifierades. 

Utredningarna innefattade bland annat okulär besiktning, kartstudie, sammanställning av 

kända lämningar enligt FMIS samt fältinventering (Kulturmiljövård Mälardalen, 2010; 

Kulturmiljövård, 2012). För en del kulturhistoriska lämningar är det inte bara lämningen i 

sig som är kulturhistoriskt intressant utan också landskapet omkring.  

 

Totalt har 31 nya lokaler påträffats inom hela Björnbro verksamhetsområde och omfattar 

hålvägssystem, enstaka belägna hålvägar, gränsmärken, bebyggelselämningar etc. De 

Figur 13. Kulturminnen och ungefärligt planområde (Riksantikvarieämbetet, 2017). 
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fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar som har påträffats inom eller i nära 

anslutning till planområdet är; Yttergran 121, Yttergran 119, Yttergran 118, Yttergran 120, 

Kalmar 166, Kalmar 204, Kalmar 20:1, Kalmar 19:1, Kalmar 19:2 samt Kalmar 21:1. Det 

går en hålväg rakt igenom planområdet vilken är klassad som Övrig kulturhistorisk 

lämning (från Yttergran 121 och Kalmar 166) (Kulturmiljövård Mälardalen, 2010; 

Kulturmiljövård, 2012). Se figur 13.  

Nedan följer en beskrivning av de identifierade kulturhistoriska lämningarna inom 

detaljplanområdet (Kulturmiljövård Mälardalen, 2010; Kulturmiljövård, 2012; 

Riksantikvarieämbetet, 2017) 

 

Yttergran 121 - Övrig kulturhistorisk lämning 

Färdväg, välbevarad. Cirka 500 m lång (NV−SÖ) i stort sett ej längre synlig i 

terrängen, men är uppgången med ledning av sträckningen på 1752 års karta samt en 

terränganalys på plats. 

 

Yttergran 119 – Status har ej kunnat fastställas 

Gränsmärke, välbevarad. 1,5x1 m (N−S) och 0,2 m hög, bestående av 2 stenar, 0,3 

resp. 0,8 m stora. Det har stort antikvariskt intresse och är markerat på de äldsta 

kartorna.  

 

Yttergran 118 - Fast fornlämning 

Gränsmärke, välbevarad. Visarsten, 0,5 m hög, 0,5 m bred (NÖ−SV) och 0,3 m tjock. 2 

stödstenar i N resp. Ö, 0,3−0,4 m långa. På den moderna kartan finns ingen gräns 

kvar på platsen. 

 

Yttergran 120 – Fast fornlämning 

Gränsmärke, välbevarad. Gränsmärke, 2 m i diameter och 0,7 m högt.  

 

Kalmar 166 - Övrig kulturhistorisk lämning 

Färdväg, välbevarad. 515 m lång (från NV till Ö), bestående av 1 stig i bruk, ca 1−3 

m bred. Stigen har delvis hålvägskaraktär.  

 

Kalmar 204 – Övrig kulturhistorisk lämning  

Lägenhetsbebyggelse, välbevarad. Torptomt bestående av 1 grund efter boningshus, 

spisröse, uthusgrund och markröjda ytor. Upptagen på 1859-63 års häradskarta.  

 

Kalmar 20:1 – Fornlämning 

Gravfält, viss skada. 115x50 m, bestående av 10 fornlämningar.  

 

Kalmar 19:1 – Fornlämning 

Grav markerad av sten/block, viss skada. Rest sten.  

 

Kalmar 19:2 – Fornlämning 

Grav markerad av sten/block, viss skada. Rest sten. 
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Kalmar 21:1 - Övrig kulturhistorisk lämning 

Fornlämningsliknande lämning, högliknande lämning, beväxt av aspar.  

 

Yttergran 121 (historisk väg genom västra delen) och Yttergran 119 (gränsmärke mitt i 

planområdet) ligger inom gränsen för verksamhetsområdet som syns i figur 5 i tidigare 

kapitel (plankartan över verksamhet och grönområde). Dessa kommer därmed att 

behövas tas bort i samband med exploateringen. Yttergran 119 är en lämning vars status 

som fornlämning inte har kunnat klarläggas vid inventering. Denna lämning är i dagsläget 

ett bevakningsobjekt och måste därmed utredas ytterligare. De övriga fornlämningar och 

kulturhistoriska lämningar som ligger inom områdets södra del kommer troligen inte 

påverkas av exploateringen då dessa ligger inom den naturzon som ska bevaras.  

 

I den tilläggsinventering som gjordes 2012 hittades förutom de ovan nämnda lämningar 

även fyra nya objekt. Dessa nämns som KM 5, KM 6, KM 7 och KM 8 i figur 14 nedan. 

Dessa bedöms alla ligga inom detaljplaneområdet. KM 5 och KM 7 är boplatslägen och 

klassas som potentiella fornlämningar. KM 6 är ett potentiellt gränsmärke och klassas 

som Övrig kulturhistorisk lämning. KM 8 är en torptomt och bedöms vara en Övrig 

kulturhistorisk lämning och är även ett bevakningsobjekt (Kulturmiljövård, 2012). Dessa 

lämningar kommer att undersökas ytterligare vid den arkeologiska utredningen (fas 2) 

som planeras under våren 2018. 

 

Figur 14. Lämningar funna vid tilläggsinventeringen (Kulturmiljövård, 2012).  
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Konsekvenser vid detaljplaneförslaget 

Syftet med planprogrammet i Björnbro och den aktuella detaljplanen medför att dagens 

kulturlandskap med största sannolikhet drastiskt kommer att förändras. Området som 

hittills har dominerats av skogsmark och jordbruksmark har varit i stort sett oexploaterat 

och kommer nu istället att präglas av verksamheter och en stor andel hårdgjord yta.  

 

Bedömningen är att konsekvenserna blir måttligt negativa med avseende på den 

kulturmiljö som påverkas av exploateringen. Bedömningen baseras på att de lämningar 

som finns inom detta delområde med största sannolikhet kommer att behöva tas bort vid 

exploatering (Yttergran 121 och 119). Yttergran 121 har klassats som Övrig 

kulturhistorisk lämning vilket innebär att den har ett antikvariskt värde men är inte 

klassade som fast fornlämning, som innebär ett förbud mot att förändra eller ta bort 

lämningen enligt kulturminneslagen. Lämningen inom detaljplanens exploateringsområde 

har inget automatiskt skydd men det krävs ändå en dialog med länsstyrelsen för att få ta 

bort den (Riksantikvarieämbetet, 2017).  

 

Gällande Yttergran 119 har det enligt den arkeologiska tilläggsinventeringen inte kunnat 

fastställas vilken status denna lämning har (Kulturmiljövård, 2012) och därmed är det av 

stor vikt att detta undersöks vidare för att kunna avgöra omfattningen av konsekvenserna. 

Även de lämningar, KM 5, KM 6, KM 7 och KM 8, som identifierades i undersökningen 

2012 behöver utredas ytterligare och resultat av den utredningen kan förändra 

förutsättningarna för bedömningen som redovisas i den här MKB:n   

 

Konsekvenser vid nollalternativet 

Kulturmiljön i området skulle inte påverkas om exploateringen inte kommer till stånd. 

 

Förebyggande åtgärder 

En ytterligare arkeologisk utredning (typ 2) av planområdet planeras att göras våren 

2018. Inför exploateringen behöver det beslutas hur de berörda kulturminnena ska 

hanteras. Detta görs i samråd med länsstyrelsen. Det bör göras en ny utvärdering av 

konsekvenserna efter den arkeologiska utredningen som planeras våren 2018. Detta för 

att fastställa fornlämningsstatus, omfattningen på konsekvenserna och eventuella 

skyddsåtgärder. Yttergran 119 och de övriga nya fynd som påträffats vid 

tilläggsinventeringen 2012 innefattas av detta och det är största vikt att dessa lämningar 

utreds vidare för att kunna bedöma den totala påverkan på kulturmiljön och hur dessa 

ska hanteras. 

 

För att bevara det kulturella arvet i området bör en informationsinsats kring platsens 

historia utformas vilket kan ske exempelvis genom skyltning. Inför byggskedet bör en 

plan för hantering av oförutsedda fynd upprättas. Det bör även läggas vikt vid att anpassa 

byggnader gestaltningsmässigt efter områdets karaktär (Håbo kommun, 2010).  
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 Landskapsbild 

Landskapsbilden beskriver hur vi uppfattar den omgivande miljön. Denna faktor är av stor 

betydelse för oss och vittnar om vår historia och utveckling. Detta innefattar värden som 

identitet, trygghet och kunskap om den omgivning vi lever i . Det har även en koppling till 

hälsa och välbefinnande. Det är därför viktigt att bevara tidigare historiska spår i 

landskapet samtidigt som vi sätter ny prägel på landskapsbilden genom vår moderna 

utveckling (Länsstyrelsen i Stockholm, 2017).  

 

Befintliga förhållanden 

Planområdet består i dagsläget av skogs- och jordbruksmark. Det förekommer en del 

värdefull natur- och kulturmiljö i området i form av björkskog och kulturhistoriska 

lämningar (Håbo kommun, 2013). Landskapsbilden är ganska småskalig och utgörs av 

ett större sammanhängande skogsområde som avgränsas i söder av bostadsområdet 

Skörby och verksamhetsområden och industrispår i öster (Google maps, 2017). Däremot 

är stora delar av naturen mellan kvarter 3 och 4 samt 5 och 6 redan avverkat i dagsläget 

(Håbo kommun, 2018). 

 

Konsekvenser vid detaljplaneförslaget  

En stor del av området är idag kuperat och exploateringen innebär att terrängen planas ut 

för att rymma verksamhetstomter. Områdets karaktär förändras således drastiskt, från 

skogs- och jordbruksmark till verksamhetsområde med hårdgjorda ytor. Den planerade 

verksamheten kommer att dominera synintrycket från omgivningen. 

Den förändrade landskapsbilden blir påtaglig för boende i bostadsområdet Skörby, där 

omkringliggande skogsmark kommer att försvinna. För tillfälliga besökare blir 

förändringen också omfattande, då platsen omvandlas från ett skogsparti till ett 

storskaligt verksamhetsområde. Då denna förändring av naturområde redan börjat äga 

rum (mellan kvarter 4 och 6) kommer detta att påverka landskapsbilden ytterligare då mer 

skog tas bort.  

Bedömningen av påverkan på landskapsbilden baseras på etableringen av lager- och 

logistikverksamhet på ett tidigare oexploaterat område. Detaljplanens genomförande 

bedöms sammantaget orsaka måttligt negativa konsekvenser för landskapsbilden. Detta 

baseras på att en del av den befintlig skogsmarken i söder mot Skörby kommer att finnas 

kvar. Det nya verksamhetsområdet angränsar till befintligt verksamhetsområde och den 

påverkan som exploateringen utgör är av kommunal betydelse. Det sker en utplaning av 

terräng och omvandling av skogsmark till hårdgjord yta. Detta förväntas även ha en 

kumulativ effekt då det adderas med de övriga detaljplanerna i planprogrammet. Området 

omges redan av verksamheter i öst och angränsar till industrispår och trafikleder, vilket 

bidrar till att bedömningen inte blir en högre negativ konsekvens. 

Konsekvenser vid nollalternativet  

Landskapsbilden kan komma att förändras genom att angränsande områden exploateras 

medan det här aktuella området fortsätter att vara ett skogsområde med öppen mark i 

östra delen.   

 



 

 35 (42) 
 

 

Förebyggande åtgärder 

Genom användning av skadelindringshierarkin där det i högsta grad prioriteras att 

begränsa skada kan intrycket av landskapet behållas till viss mån. Det är även viktigt att 

beakta olika kompensationsåtgärder om detta är motiverat för kvarstående skada. Detta 

kan vara i form av anläggande/bevarande av träd, stråk och planteringar. Därmed kan de 

storskaliga intryck som den förändrade landskapsbilden ger upphov till mildras 

(Naturvårdsverket, 2018). 

7 Miljökvalitetsmål 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som 

inom en generation ska uppnås i vår miljö. Generationsmålet som är ett övergripande 

mål, visar på den samhällsomställning som behöver genomföras för att uppnå dessa 

miljökvalitetsmål inom en generation. Dessa mål fungerar som en vägledning för 

miljöarbetet inom vårt samhälle. Målen ska beaktas av myndigheter, länsstyrelser och  

kommuner när beslut fattas och när planer tas fram. Länsstyrelsen har ansvar för att 

bryta ned och precisera målen på regional nivå (Naturvårdsverket, 2017).  

 

Håbo kommun och kommunfullmäktige har 2015 antagit en miljöstrategi som utgår från 

de nationella miljökvalitetsmålen. Denna strategi har tre fokusområden, Fossilbränslefri 

kommun, Giftfri och resurseffektiv kommun samt Naturmiljöer med mångfald. Utifrån 

Håbo kommuns miljöstrategi och den bedömning som gjorts utifrån MKB:n har följande 

miljökvalitetsmål ansetts vara relevanta; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God 

bebyggd miljö, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, 

Ett rikt växt- och djurliv samt  Levande skogar. Bedömningen av påverkan på 

miljökvalitetsmål görs utifrån konsekvensbedömningar och analyser i tidigare kapitel. 

Samtliga relevanta miljömål har även utvärderats utifrån de nationella målen (Håbo 

kommun, 2014).  

 

Fossilbränslefri kommun  

 

I detta lokala miljömål ingår de nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk 

luft. 

 

Transportsektorn står för en betydande del av växthusgasutsläppen. Trafiken genererar 

även utsläpp i form försurande samt övergödande ämnen till luft, mark och vatten vilka 

inverkar på andra miljömål. Den främsta miljöpåverkan som genereras av övrig 

energianvändning är den klimatpåverkan som energiframställningen ger och den stora 

resursförbrukningen till följd av energiproduktionen. För att uppnå målet att bli en 

fossilbränslefri kommun bör verksamheterna sträva mot att vara energieffektiva och 

fossilbränslefria. I den fördjupade översiktsplanen rekommenderas en gemensam 

uppvärmning vid utbyggnad av större områden (Håbo kommun, 2010).  
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I samband med anläggandet av verksamhetsområdet Björnbro ges en möjlighet att 

minska miljö- och klimatpåverkan som är ett resultat av transporter och 

energianvändning. Ett verksamhetsområde ger möjlighet till minskade transporter och 

föroreningar inom kommunen, då företag är samlade på ett ställe. Lokaliseringen invid 

järnvägsspår ger även möjlighet till att ersätta lastbilstransporter med tågtransport, som 

är ett mer miljövänligt alternativ. Detta minskar utsläppen till luft och bidrar till positiv 

måluppfyllelse (Håbo kommun, 2014).  

 

Miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft bedöms ha en positiv måluppfyllnad i 

samband med detaljplanen. Denna bedömning baseras på att luften förbättras då 

verksamheter samlas på ett ställe, det blir mindre transporter in till Bålsta och därmed 

flyttas luftföroreningarna ut från tätorten där många människor bor och befinner sig.  

Målet mot att bli en fossilbränslefri kommun bör kunna uppnås om företagsparken 

bedöms ha en gemensam energieffektiv uppvärmning och samverkar i största möjliga 

mån med transporter, resurser och avfall. 

 

Giftfri och resurseffektiv kommun 

 

I detta lokala miljömål ingår de nationella miljömålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö, 

Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet. 

 

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms få en negativ måluppfyllelse. Detta baseras på att 

bostadsområdet Skörby kommer att påverkas av buller från vägar och verksamheter samt 

intrång i omkringliggande naturmark. Ökade trafikmängder riskerar att påverka 

luftkvaliteten lokalt i området. Samtidigt kan satsningen på att synliggöra kulturlandskapet 

och dess historia vara positiv för känslan av tillhörighet.  

 

Miljömålet Giftfri miljö kan ej bedömas i detta skede, då det beror på hur de planerade 

verksamheterna kommer att hantera sitt avfall och utsläpp. Hur detta kommer att ske  

finns det inga uppgifter om i dagsläget. Strävan från Håbo kommuns sida är att 

företagande ska ske miljövänligt genom en giftfri och minskad resursförbrukning.  

 

Miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet 

bedöms varken ha positiv eller negativ måluppfyllelse. I samband med exploatering av 

detaljplaneområdet kommer naturmark att tas bort och ersättas med hårdgjorda ytor. 

Dagvattenflöden och föroreningsmängder och halter kommer att öka om inte åtgärder 

vidtas. Med föreslagna åtgärder beräknas däremot föroreningshalter minska i några fall 

samt ligga under riktvärden enligt Håbo kommuns dagvattenpolicy med hjälp av 

föreslagna reningsmetoder.  

 

Naturmiljöer med mångfald 

 

I detta lokala miljömål ingår de nationella miljömålen Ett rikt växt- och djurliv och Levande 

skogar.   
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Anläggandet av verksamhetsområden medför avverkning av skog- och ianspråktagande 

av naturmark i ett större sammanhängande område. Arealen skog och ytor för djur och 

växter minskar. Detta påverkar den biologiska mångfalden negativt med förlust av habitat 

och biotoper. Med stor sannolikhet kommer kulturmiljövärden som finns inom 

planområdet att tas bort och försvinna. Dessa båda miljömål bedöms därmed få negativ 

måluppfyllnad.  

8 Samlad bedömning 

Den sammantagna bedömningen av redovisade miljökonsekvenser är att planförslaget 

förväntas ge övervägande negativa konsekvenser. Det kommer att orsaka stora ingrepp i 

naturen där viss värdefull natur- och kulturmiljö kommer att påverkas negativt. Det 

kommer att leda till ökade bullernivåer då verksamheten kommer att utökas, samt både 

persontrafik och tung trafik kommer att öka till området. Buller vid bostäder kommer dock 

att dämpas en del av den planerade bullervallen genom området. Avverkning av skog 

och ianspråktagande av natur som ersätts med hårdgjorda ytor och anläggningar 

kommer att påverka landskapsbilden negativt för de närboende och besökare.   

Däremot anses området mycket lämpligt att nyttja som verksamhetsområde då det ligger 

i anslutning till Mälarbanan, industrispår och E18. Det ger goda förutsättningar för effektiv 

transport och logistik. Det ligger även fördelaktigt till strax utanför Bålsta tätort och med 

närhet till större städer. Eftersom det är ett större oexploaterat område finns det plats för 

att rymma flera verksamheter inom samma område, vilket är positivt då trafik, buller och 

andra effekter av exploateringen samlas på ett ställe. Med en samlad företagspark 

skapas även möjlighet för effektivisering och optimering av verksamheterna, gällande 

dess avfall, uppvärmning, energi- och resursanvändning. Det förväntas även ge 

övergripande positiva konsekvenser på trafik och luftkvalitet. Luftföroreningar 

koncentreras till en plats och samlas utanför tätorten där många människor lever och rör 

sig.  

Den samlade bedömningen kan behöva revideras vid eventuella tillkommande 

utredningar i samband med planens genomförande. Det har även diskuterats eventuella 

osäkerheter i bedömningen och undervärdering av miljökonsekvenser till följd av att det 

handlar om ett större verksamhetsområde, som kan få additiva effekter vilka bör tas 

hänsyn till.  

 

Tabell 2. Sammanställning över detaljplanens konsekvenser och bedömning.  

Miljökonsekvens Bedömning Motivering 

Geologi/Geoteknik Små negativa 

konsekvenser 

Risk för sättningar vid uppfyllnader  

Dagvatten Varken positiva 

eller negativa 

konsekvenser 

Framtida föroreningshalter beräknas ligga 

under gällande riktvärden enligt Håbo 

kommuns dagvattenpolicy om 
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reningsåtgärder vidtas. Däremot blir det 

en ökad hårdgjort yta, minskad naturmark, 

ökade föroreningsmängder.  

Trafik och 

tillgänglighet 

Små positiva 

konsekvenser 

Cirkulationsplatsen förväntas klara av den 
ökade tillförseln med god marginal samt 
ökar tillgängligheten och trafiksäkerheten i 
området.  

Buller Små negativa 

konsekvenser 

Tillkommer ytterligare bullerbidrag från 

den utökade verksamheten. Däremot 

överskrids inte några riktvärden och de 

ökade ljudnivåerna anses vara av mindre 

karaktär.  

Luft Små positiva 

konsekvenser 

Utsläppen från trafiken bedöms inte 

överskrida miljökvalitetsnormer för luft. 

Verksamheter samlas på samma ställe 

utanför samhället.  

Naturmiljö Måttliga negativa 

konsekvenser 

Stora förändringar på naturmiljön i 

området, en hel del skog avverkas och 

ersätts med verksamhet och plana ytor. 

Borttagning av björkskog, förlust av 

biotoper. Bevarande av påtagligt 

naturvärde i form av barrblandskog.  

Kulturmiljö Måttliga negativa 

konsekvenser 

Ett antal ”kulturhistorisk lämningar” 

kommer att behöva tas bort. Detta kräver 

samråd med och eventuellt tillstånd av 

länsstyrelsen. 

Landskap Måttliga negativa 

konsekvenser 

Etableringen av lager- och 

logistikverksamhet på ett tidigare 

oexploaterat område. Utplaning av terräng 

och omvandling av skogsmark till 

hårdgjord yta. Området omges redan av 

verksamheter i öst och angränsar till 

industrispår och trafikleder. 

 

9 Förslag på uppföljning 

Detaljplanen som har utretts i denna MKB ingår som tidigare diskuterats i ett större 

planprogram där det ingår ett flertal detaljplaner som i slutändan kommer att påverkas av 

varandra vad det gäller miljökonsekvenser. Det finns risk att konsekvensbedömningen 

blir undermålig av att bedöma en detaljplan i taget och inte se hela bilden. Det riskerar att 

undervärdera den negativa påverkan som planprogrammet förorsakar. En ackumulerad 

effekt av en del miljökonsekvenser kan orsaka betydligt större påverkan än vad som 
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tagits upp i denna MKB. Det rekommenderas att Håbo kommun gör en 

helhetsbedömning av de ingående planerna inom verksamhetsområdet när dessa 

preciseras för att få en rättvis bild av de förväntade effekterna.  

 

En uppföljning av framtagna utredningar bör ses över under planens genomförande. 

Detta gäller exempelvis trafikutredningen som hade en del osäkerheter i bedömningen då 

det var svårt att förutsäga framtida trafikprognos. Även den arkeologiska utredningen bör 

följas upp, då det planeras en uppdatering under våren. Eventuellt tillkommande 

information kan behövas tas hänsyn till.  

 

För att minska negativ påverkan på naturmiljö och rekreationsvärden bör hanteringen av 

värdefull natur följas upp i samband med ytterligare detaljplaner i området. 

Skadelindringshierarkin bör följas för att i högsta möjliga mån undvika eller begränsa 

skada på natur och landskap. Det är viktigt att de naturvärden och rekreativa värden som 

tas bort kompenseras för, och detta kan göras genom att beakta ekologiska 

kompensationsåtgärder eller att utforma nya typer av rekreationsmöjligheter. 

 

Det rekommenderas att undersöka hur verksamheterna som kommer att ingå i Björnbro 

kan samverka gällande energi, uppvärmning, avfall och resurser. En effektiv 

resurshantering och att se helheten i verksamhetsområdet är viktigt för att minimera 

onödig miljö- och klimatbelastning och att främja en hållbar utveckling. 

 Uppföljning av den betydande miljöpåverkan  

Länsstyrelsen har beslutat att detaljplanen kommer att medför betydande miljöpåverkan. 

Plan och Bygglagen anger då att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet i 

miljöbalken tas fram och bifogas planen för att belysa de konsekvenser planen kan 

medföra för människor och miljö. Denna MKB har därför utformats för att möta kraven i 

lagstiftningen. I det tidiga samrådet med länsstyrelsen listades följande områden som 

särskilt skulle belysas i MKB:n: naturmiljö, dagvatten, geoteknik, landskapsbild, 

kulturmiljö, buller, trafik och luftkvalitet. Samtliga dessa delområden har analyserats och 

bedömts i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.  
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