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På uppdrag av Kilenkrysset AB har 
ÅF Infrastructure AB genomfört en 
landskapsanalys i området. Analysen är en 
del av en större utredning inför upprättandet 
av en ny detaljplan för fastigheten Segersta 
1:70 med syfte exploatera fastighetsområdet 
till kvartersmark för handel och logistik. 
Utredningsområdet avgränsas i norr, öst 
och syd av vägbanor för E18 och i väst av 
Jättorpsvägen, se figur 3 på kommande sida. 

1.1 Håbo kommun
Håbo kommun är belägen mitt i Mälardalen 
och utgör en del av Uppsala län. Kommunen 
gränsar i öst till Sigtuna och Upplands-
Bro kommun, i väst till Enköpings kommun 
och i norr till Uppsala och Knivsta kommun, 
se figur 2. Det centrala läget ger närhet till 
både landsbygd, naturområden och större 
städer som Stockholm, Uppsala och Västerås. 
Centralorten är Bålsta med cirka 13 000 
invånare. 

Kommunen upptar en yta på 186,5 
kvadratkilometer och består främst av 
skogs- och jordbruksmark och småskalig 
bebyggelse. Nästan hela kommunen omges 
av Mälarens vatten vilket ger åtskilliga mil av 
stränder. Bostadsnära natur är en viktig del av 
kommunens identitet. Kommunen är även rik 
på kulturmiljöer varav Skokloster slott utgör 
ett populärt utflyktsmål. 

De senaste decenierna har Håbo kommun 
haft en stadigt ökande befolkningsmängd 
som i dagsläget uppgår till 21 564 invånare. 
Utbytet av arbetskraft sker främst till 
Stockholms län dit majoriteten av kommunens 
arbetsföra befolkning pendlar.

Håbo kommuns vision är att växa till 
25 000 invånare år 2030 och fortsätta att 
utveckla bostadsområden, infrastruktur och 
service. Samtidigt värdesätts småstaden, 
den levande landsbygden och närheten till 
natur och vatten. Det är därför viktigt med 
genomtänkta lokalisering av exploateringar.

1 Inledning

Segersta är beläget i kommunens västra 
del intill Ekolsundsviken som angränsar till 
Enköpings kommun. Utredningsområdet 
utgörs av cirka 21 hektar och ramas in av 
ett större vägnät bestående av väst- och 
östgående vägbana för Europaväg 18 
(E18). Området består till största del av 
oexploaterad naturmark med barrblandskog. 
I de centrala delarna är terrängen brant med 
inslag av hällmarker där vegetationen är 
glesare. En luftburen kraftledningsgata finns 
i områdets norra hörn. Längs Jättorpsvägen 
som löper utmed områdets nordvästra del 
finns Trafikplats Krägga med bensinstation, 
auktionshall och en lokal som tidigare använts 
för restaurangverksamhet. I närområdet ligger 
bostadsområdena Stämsvik och Krägga samt 
järnvägen Mälarbanan. 

1.2 Segersta 1:70

Figur 2. Översiktskarta över Sverige och Håbo kommun. 
Utredningsområdet Segersta 1:70 är markerat med en röd rektangel.
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Figur 3. Översiktskarta utredningsområdet Segersta 1:70, Håbo kommun (ortofoto från Eniro.se).
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Området är inte tidigare detaljplanelagt 
men en gällande detaljplan finns för området 
väster om Jättorpsvägen. Där gäller detaljplan 
för Ekolskrog (250) från 1992 samt senare 
planändring (279) från 1998. Ursprunglig 
detaljplan togs fram i samband med 
utbyggnaden av E18 och reglerar bland annat 
bensinstation med restaurang, handel, motell 
och rastplats med båt- och badbryggor. Inom 
gällande detaljplan finns även en outnyttjad 
byggrätt för ett motell samt ett område för 
tekniska anläggningar. 

Översiktsplan
Området är utpekat som näringslivsområde 
i Håbo kommuns gällande översiktsplan. Det 
är också utpekat som ett lämpligt område 
för verksamhetsetablering på grund av läget 
vid av- och påfart för E18. Området anses 
lämpligt för verksamheter beroende av stora 
trafikmängder. Då området intill redan är 
exploaterat fastställer översiktsplanen att 
ny verksamhet ska harmonisera med de 
befintliga verksamheterna. Området är även 
utpekat som ett framtida verksamhetsområde 
på längre sikt i Håbo kommuns utställning-
handling för ny översiktsplan (2019).

Krägga/Stämsvik som gränsar till området i 
söder är utpekat som lämpligt för bostäder. 
Enligt samrådsförslaget till ny översiktsplan 
(2016) är området främst lämpligt för 
kompletteringar i bebyggelsen samt för 
utveckling av de redan befintliga byggrätter 
som finns i orten. Dock konstateras det 
att det efter år 2030 kan vara aktuellt att 

1.4 Stadsutveckling och kommunala planer
utveckla även infrastruktur och kommunal 
service i området. 
Ett skyddsvärt område för kulturmiljövården 
finns precis norr om utredningsområdet och 
är en del av det herrgårdslandskap som tillhör 
Segersta gård, se figur 6 på s. 11. Marken som 
gränsar till området på övriga sidor utgörs av 
skogs- och åkermark.

Bevarandeområde Mälaren
Enligt översiktsplanen omfattar 
bevarandeområde Mälaren samtliga 
mälarvattenområden med öar och mark inom 
en 500 meter bred zon utmed stränderna. 
Hela Mälaren med sin natursköna miljö har 
en stor betydelse för rekreation och friluftsliv. 
Sjön är, förutom den viktiga funktionen som 
rekreationsområde också en resurs för fisket. 
Se figur 4 för utbredning inom Segersta 1:70.

Gröna kopplingar 
Enligt Planbesked för Segersta 1:70 (2018) 
fungerar området till viss del som en grön 
länk mellan södra och nordvästra Håbo då 
det utgör en del av ett sammanhängande 
grönområde. De dubbla vägbanorna för E18 
anses dock ha en extremt begränsande 
funktion som bedöms kvarstå under 
överskådlig framtid. 

Riksintressen
Riksintressen utgörs av mark- eller 
vattenområden som bedöms ha en nationell 
betydelse för olika samhällsintressen. Ett 
riksintresse ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada dess värden. Segersta 

1:70 berörs av tre riksintressen. 
Området ligger mellan vägbanorna för 
E18, vilket är en väg av riksintresse. I den 
fördjupade översiktsplanen från 2010 och i 
samrådsförslaget till ny översiktsplan 2016 
fastslås att det ska gälla byggnadsförbud 
inom 50 meter från vägen och att det vid 
exploatering inom 100 meter ska genomföras 
en riskanalys. Samtidigt går det att 
konstatera att det har uppförts byggnader 
närmare än 50 meter. Minsta avstånd för 
aktuellt område bör därför fastslås i samråd 
med Trafikverket och Länsstyrelsen med en 
riskanalys som underlag.  

Området ligger också inom riksintresse 
för det rörliga friluftslivet med koppling till 
bevaranandeområde Mälaren. Kopplingen är 
särskilt viktig längs med strandlinjen som 
löper precis väst om området. I dagsläget är 
framkomligheten starkt begränsad då det 
saknas passager förbi de dubbla vägbanorna 
för E18 och en evenuell exploatering kan 
därmed bedömas medföra låg eller ingen 
påverkan på riksintresset. 

Området ligger även inom influensområdet 
för luftrum vilket är ett riksintresse för 
totalförsvaret. 

Strandskydd
Strandskyddszonen från Mälaren 
uppgår till 100 meter från strandkanten.
Utredningsområdet ligger till öst om 
Jättorpsvägen och berörs därmed inte av 
strandskyddet. 

Bedömning stadsutveckling och kommunala 
planer

Att utveckla området med ny handels- 
och logistikverksamhet ligger i linje med 
översiktsplanen för Håbo kommun som pekar 
ut området som näringslivsområde lämpligt 
för etablering av nya verksamheter. Eventuell 
ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga 
verksamheten väster om Jättorpsvägen. 

Bevarandeområde Mälaren och riksintresset 
för det rörliga friluftslivet berörs av en 
eventuell exploatering. I dagsläget är 
framkomligheten starkt begränsad av 
vägbanorna för E18 men det är möjligt att en 
koppling förbi dem görs i framtiden. Hänsyn 
ska tas till riktsintresset i planeringsarbetet. 

En riskanalys behöver upprättas för att i 
samråd med Trafikverket och Länsstyrelsen 
kunna fastställa minsta avstånd från E18 till 
ny bebyggelse. 

Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte 
påverkas negativt om inte hög bebyggelse 
uppförs. 
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Figur 4.  Utbredning av strandskydd och riksintressen med ortofoto från Eniro.se
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1.5 Tidigare utredningar
Utredningar har redan utförts i området 
Segersta 1:70. Nedan nämns de rapporter 
som tidigare gjorts. För fullständigt innehåll 
hänvisas till respektive PM.

Detaljplan för Ekolskrog, Segersta 1:70, 
plankarta med bestämmelser (1992)
Enligt detaljplanen ges undantag från 
strandskydd i vissa delar av planområdet. 
Motiveringen var att de anläggningar som 
redovisas i planen vänder sig till vägfarande 
och turistande allmänhet och ansluter 
till omgivande trafikleder. I detaljplanen 
ges ett särskilt skydd för den attraktiva 
strandnära naturmarken som omfattas av 
riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det är 
för att säkerställa naturmarken för fortsatt 
tillgänglighet för allmänheten.  

Rapport - Mellan E18 och E18. Arkeologisk 
utredning. Övergran 201:1, Segersta 1:70, 
Övergran socken, Håbo kommun, Uppland. 
Stiftelsen Kulturmiljövård. Rapport 2017:3. (Raä 
dnr: 3.4.2-3202-2017)
En arkeologisk utredning gjordes av Stiftelsen 
Kulturmiljövård under 2016. Rapporten 
redogör för de arkeologiska fynd som 
gjorts på platsen. Inom utredningsområdet 
finns en tidigare registrerad fornlämning 
bestående av en rund stensättning (Övergran 
201:1). Rapporten redovisar ytterligare 
arkeologiska fynd i form av fyra boplatslägen, 
två husgrunder och en äldre väg. De fyra 
boplatserna och husgrunderna är enligt 
rapporten ej av antikvariskt intresse men 

däremot utgör vägbanken en fornlämning. 
Alla fasta fornlämningar är skyddade enligt 
Kulturminneslagen och får inte förändras, tas 
borts, skadas eller täckas över utan tillstånd 
från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har gjort 
ett utlåtande som säger att fornlämningarna 
i omådet ska få ligga kvar. De anger också 
att de behöver veta mer om den planerade 
exploateringen för att kunna bedömma 
storleken på de aktuella fornlämningarnas 
skyddsområden. 

Planbesked för Segersta 1:70
2017 ansökte Preem AB om planbesked för 
förändrad markanvändning med syfte att 
utveckla den befintliga verksamheten vid 
Ekolskrog. Planbeskedet var positivt då en 
förändring, beroende av samspel med den 
befintliga verksamheten, överensstämmer 
med översikplanen för området. I samband 
med planbeskedet så gjordes en förstudie 
över området som fastställde att det 
finns ett antal frågor som behöver utredas 
vidare, exempelvis riskanalys, hantering av 
fornlämningar, strandskydd, VA-försörjning, 
naturvärdesinventering och landskapsanalys. 

Naturvärdesinventering
I samband med denna landskapsananlys 
togs en naturvärdesinventering fram av 
Ekologigruppen Ekoplan AB. Uppdraget 
omfattade en naturvärdesinventering (NVI) 
enligt SIS standard. En kortfattad beskrivning 
av de inventerade naturvärdena finns på 
sidan 20. 

Figur 5.  Karta från den arkeologiska utredningen 2017 som redovisar de fynd som gjordes i området. 
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En Landskapsanalys beskriver landskapet 
i en region eller ett område och är en 
etablerad metod i Sverige och många andra 
länder. Metoden utgår från den Europeiska 
Landskapskonventionen vilken syftar till 
att belysa landskapets värden samt skapa 
gemensamma ramar för arbeten i landskap 
som utsätts för förändring och påtryckningar. 

”Ett landskap är ”ett område sådant som det 
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet 
av påverkan av och samspel mellan naturliga och/
eller mänskliga faktorer”

Europeiska landskapskonventionens 
definition av begreppet landskap

Florens, 20.10.2000 

2 Landskapsanalys

En landskapsanalys tas fram för Segersta 1:70 
som ett av flera underlag till upprättandet av 
en ny detaljplan för området. Detaljplanens 
syfte är möjliggöra en exploatering av 
området till kvartersmark för handel och 
logistik. Analysen beskriver landskapets 
förutsättningar, värden, känslighet, potential 
och risker. Analysen ska peka ut landskapets 
värden och den hänsyn som bör tas för 
att stärka landskapets potential och för 
att undvika eller lindra negativ påverkan. 
Landskapsanalysen ska bidra till god 
lokalisering och utformnings av byggnads- 
och infrastrukturåtgärder i kommande skede 
av planeringen. 

Landskapet beskrevs i ett första steg 
genom en skrivbordsstudie av de befintliga 
kartor, rapporter och planer som finns för 
området. De sökmotorer som användes var 
främst karttjänster från Sveriges geologiska 
undersökning och Länsstyrelsens Webbgis 
samt information från kommunens hemsida 
och tidigare utredningar som tagits fram för 
området. 

I beskrivningen identifierades landskapets 
historia och kultur samt fysiska 
förutsättningar som geologi, topografi, 
hydrologi, markanvändning och naturvärden. 

Därefter genomfördes ett platsbesök där 
området dokumenterades med kamera 
och ett fältformulär, se bilaga 1. Utifrån 
informationen som togs fram delades 
det aktuella området in i övergripande 
karaktärsområden utifrån de specifika 
egenskaper som kunde tillskrivas varje 
område. Inom varje karaktärsområde har 
värden som ska bevaras, brister som ska 
reduceras, potential som kan utvecklas och 
risker som kan motverkas identifierats. 

2.2 Syfte

2.3 Metod2.1 Introduktion
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Historisk tid
Större delen av utredningsområdet låg under 
vatten fram till för cirka 4000 år sedan, se 
figur 6. Det var också vid denna tid, under 
den senare delen av stenåldern, som de 
första människorna började befolka det 
område som idag utgör Håbo kommun. Då 
utgjordes området av ett skärgårdslandskap 
med flertaliga öar och fjärdar. Klimatet var 
gynnsamt och människor livnärde sig på jakt, 
fiske och växtinsamling.  

Under övergången mellan brons- och 
järnålder började människor att bosätta 
sig alltmer permanent. I utredningsområdet 
finns arkeologiska fynd från järnåldern och 
namnet Segersta tyder på att området 
var bebott under tidsperioden. Förleden i 
Segersta är omdiskuterad, men det kan syfta 
på mansnamnet Sighar. Efterleden -sta tros 
betyda något i stil med ’plats, ställe’ eller som 
’utkantsområde’. Ortnamn med denna efterled 
brukar härröra från järnåldern.

Från övergången mellan vikingatid och 
medeltid fram till 1800-talet var markerna 
till byarna indelade i inägor och utmarker. 
På inägorna fanns åker och äng, som var 
inhägnade för att skydda grödor och gräs från 
betesdjuren. I utägorna gick får, getter, kor och 
hästar på fritt bete. Enligt den arkeologiska 
utredningen är det mest troligt att 
utredningsområdet var av utmarkskaraktär 
under historisk tid. 

2.4 Landhöjning och historia
Utredningsområdet utgör en del av 
Ekolsundsviken som till stor del är 
präglad av ett herrgårdslandskap med 
kuperat odlingslandskap och inslag av 
ädellövträdsrika backar. Norr om området 
finns Segersta herrgård och i söder Krägga 
herrgård, båda kända sedan 1300-talet. 

Fornlämningar
I utredningsområdet och dess närmiljö är 
det glest med fornlämningar. Området är till 
största del kuperat, stenigt och bergigt och 
av sådan karaktär att det troligtvis inte varit 
intressant för bebyggelse under stora delar av 
förhistorian. Fyra boplatslägen från stenåldern 
undersöktes i den arkeologiska utredningen 
men dessa gav inte några fynd av antikvariskt 
intresse. Två fornminnen har påträffats, en 
tidigare rund stensättning (Övergran 201:1) 
och en vägbank som upptäcktes under den 
arkeologiska undersökningen 2016. Vägen har 
i studien visat sig ha en ansenlig ålder med 
de äldsta beläggen från 1688. Vägen utgjorde 
länge den enda kommunikationsvägen på 
land på den östra sidan av Ekolsundsviken. 
Två husgrunder har hittats på var sida 
om vägbanken. Dessa bedömdes i den 
arkeologiska utredningen vara från modern 
tid och kan ha använts under 1980-talet vid 
byggandet av E18. 

Bedömning landhöjning och historia

Inom utredningsområdet finns två 
fornlämningar, en stensättning (Övergran 
201:1) och en vägbank. Alla fornlämningar 
är skyddade enligt 2 kap Kulturmiljölagen 
(SFS 1988:950) (KML). Till en fornlämning 
hör även, enligt 2 kap 2 § KML, ett så stort 
område på marken som behövs för att 
bevara fornlämningen, ge den ett tillräckligt 
utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse samt för att fornlämningen kan ha 
en större utbredning än markeringen i FMIS 
visar. Kulturmiljölagen är en bevarandelag 
med utgångspunkt att fornlämningar ska 
bevaras. Fornlämningen Övergran 201:1 
utgör ett hinder mot planerad bebyggelse i 
området. Med anledning av detta behöver 
en ansökan göras till länsstyrelsen för en 
bedömning om fornlämningens hinder 
eller olägenhet står i rimligt förhållande till 
fornlämningens betydelse enligt 2 kap 12 § 
KML. 

Utredningsområdet har troligtvis använts 
som utmark under historisk tid och utgörs 
idag av produktionsskog. Det finns därmed 
inga skyddsvärda kulturmiljöer inom 
området. 

Sekelskiftet
1876 öppnades en järnvägsstation 
i Krägga, som är beläget söder om 
utredningsområdet. Detta fick till följd att 
många sommarbostäder byggdes längs 
Ekolsundsvikens stränder, och då särskilt 
i Krägga och Stämsvik. Idag präglas 
de två områdena av detaljplanelagda 
fritidshusområden med byggnader från 
framförallt 1950-talet och framåt. I den 
norra utkanten av Stämsvik, precis intill 
utredningsområdet, finns två välbevarade 
sommarvillor från 1900-talets början kvar. På 
orten har en kraftig befolkningsökning skett 
de senaste åren och idag är 500 personer 
permanent bosatta.

Modern tid
Den södra vägbron färdigställdes 1989 
och den norra vägbron färdigställdes 1992. 
Mälarbanas nya sträckning blev klar år 1995 
och går numera norr om Krägga och korsar 
Ekolsundsviken mellan Krägga och Stämsvik. 
I samband med att detaljplanen för Ekolskrog 
antogs 1992 tillkom den bebyggelse som finns 
precis väster om området idag. Bebyggelsen 
utgörs bland annat av bensinmack och 
auktionshus. 
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Figur 6. Översiktskarta landhöjning och värdefull kulturmiljö inom utredningsområdet Segersta 1:70 med omnejd.
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Berggrunden i området består av basiska 
intrusivbergarter som gabbro, diorit och 
diabas. Denna typ av berggrund förekommer 
främst i områdets högre partier i den norra 
delen, där berget även går i dagen på vissa 
ställen. I de lägre områdena är bergarterna av 
det sedimentära slaget, exempelvis kvarts- 
fältspatsrik sandsten. 

Jordarterna i de högre partierna utgörs 
till stor del av sandig, blockrik morän och 
resterande yta täcks av postglacial finlera 
och glacial lera. Lerans förekomst har en 
relativt stor utbredning i området, se figur 
7. Den postglaciala finleran förekommer i 
områdets centrala och nordvästra delar 
medan den glaciala leran främst finns i den 
södra delen. Lerjordar är finkorniga jordararter 
med hög vattenhållande förmåga och låg 
infiltrationskapacitet. 

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU) är marksättningar vanliga i postglaciala 
leror. Sättningar innebär att markytan 
sjunker ihop på grund av att underliggande 
jordlager trycks ihop. Detta kan bero på yttre 
påverkningar som byggnation eller genom att 
grundvattenytan sänks. Om lerjordar sluttar 
eller ligger nära vatten så kan det även finnas 
en ökad risk för jordskred. Den naturliga 
erosionsprocessen anpassar slänter till ett 
jämviktsläge. Små förändringar av denna 
jämvikt kan utlösa skred eller ras. Ingrepp 
i form av bebyggelse är en faktor som kan 
påverka stabiliteten i en lera. 

2.5 Geologi 
Bedömning geologi 

Den rika förekomsten på lera i området kan 
medföra risker för sättningar och jordskred. 
En särskild risk kan ses eftersom den 
postglaciala leran till viss del förekommer 
i sluttande marker i området, se figur 7. En 
eventuell exploatering av marken kan därför 
riskera att påverka markens stabilitet. En 
geoteknisk utredning behöver göras för att 
bedöma bärigheten vid byggnation. 
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Figur 7.  Jordartskarta med underliggande baskarta från Länsstyrelsen.
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Området ingår som en del av ett 
större kuperat skogsområde med stora 
nivåskillnader. Områdets centrala och norra 
delar har branta partier med nivåer på 40-
45 meter över havet. Här är terrängen bergig 
med öppna hällmarker. I den östra och västra 
delen är landskapet mer flackt och låglänt 
och går i öster till viss del över i kärrmark. 
Höjdskillnaden mellan de högsta och lägsta 
punkterna är cirka 30 meter, se figur 9. 

Topografin innebär att stora delar av 
utredningsområdet kan vara besvärliga att 
exploatera. Sannolikt kommer sprängningar 
och schaktning behöva utföras i stor 
utsträckning för att göra marken byggbar. 
I flera branta och sluttande områden finns 
dessutom förekomst av lera vilket ger en ökad 
risk för jordskred. 

2.6 Topografi
Bedömning geologi och topografi

Den befintliga topografin begränsar 
möjligheten till exploatering av nya vägar och 
byggnader på grund ava stora höjdskillnader. 

Även om exploateringen anpassas till de 
befintliga hödjerna så bedöms området vara 
så kuperat att schaktning och sprängning 
kommer att behöva utföras i stor utsträckning. 

Figur 8.  Fotot visar topografin i området och bergskärningen vid E18. 
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Figur 9.  Topografisk karta med höjdkurvor. Ortofoto taget från Eniro.se
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Segersta 1:70 är en del av avrinningsområdet 
till ytvattenförekomsten Mälaren-
Prästfjärden som är klassad av EU som 
ytvattenförekomst SE657160-160170. 
De miljökvalitetsnormer som finns för 
ytvattenförekomsten är god ekologisk status 
och god kemisk ytvattenstatus. Den senaste 
statusklassningen för ekologisk status den 
2019-07-09 visade en god ekologisk status 
men för kemisk status den 2017-06-16 
visade klassningen att ytvattnet ej uppnår 
god kemisk status. Förutom recipienten finns 
andra ytvattenförekomster i närheten av 
fastigheten. Nordöst finns en mindre sjö på ca 
1,5 ha samt ett litet vattendrag som passerar 
norr om fastigheten till Mälaren-Prästfjärden. 

Exploateringen av Segersta 1:70 får inte 
påverka recipienten Mälaren-Prästfjärden 
negativt. Kvalitén på dagvattnet efter 
exploatering måste vara likvärdigt eller 
bättre än den kvalité som dagvattnet har 
idag. Enligt Håbo kommuns dagvattenpolicy 
från 2017-08-10 ska belastningen av 
dagvattenflöde från exploateringsområden 
inte heller öka i samband med exploatering 
och andelen hårdgjorda ytor ska minimeras. 
Föroreningarna i dagvattnet ska förebyggas 
och renas vid källan. De riktlinjer som 
finns i dagvattenpolicyns bilaga 2 för 
hantering av dagvatten inom kvartersmark 
är att huvudprincipen ska var lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). 
Om förutsättningarna inte gör det möjligt 
med LOD eller infiltration nära källan ska 

2.7 Hydrologi
Bedömning hydrologi och hydrogeologi

LOD bör användas i den mån det är 
möjligt. En viss del dagvatten bör ledas till 
områden inom fastigheten som har bättre 
infiltrationsförmåga.

Fördröjning av dagvatten innan det leds 
vidare är möjlig där infiltrationen är begränsad 
(marken som har låg genomsläpplighet)

Innan exploatering behöver 
grundvattennivåerna i området undersökas. 

Vid planering av nya dagvattensystemet 
behöver framtida höjdsättning inom 
fastigheten undersökas. Höjdsättningen 
ska se till att inga flödesvägar blockeras 
och bildar instängda områden som kan 
översvämmas vid skyfall. Förslag på ny 
dagvattendamm behöver planeras in. 

Föroreningsbelastningen från området får 
inte öka efter exploatering jämfört med 
föroreningsbelastningen i dagsläget.

vattenflödet utjämnas och fördröjas innan 
avledning till kommunalt ledningsnät och/
eller recipient. Möjligheten till infiltration av 
dagvatten är begränsad inom området på 
grund av att underliggande jordart på flera 
ställen är lerjord, se i Figur 10 där områden 
med låg genomsläpplighet är markerade. 

Dagvattnet avrinner från höjden i mitten av 
fastigheten ner mot den södra delen av E18 
(östergående), därefter avrinner vattnet längs 
med södra vägen mot recipienten i väst. 
Avledningen sker genom diken som är helt 
torra i perioder av torrt väder. Fastighetens 
lägsta punkt är i dagsläget i sydvästra delen 
av vid korsningen av E18 östergående och 
Jättorpsvägen. Dagvattenflödet för ett 
10-årsregn med en varaktighet på 40 min 
inom befintliga fastigheten har beräknats till 
ca 431 l/s. Dagvattenflödet vid exploatering 
för ett klimatkompenserat 10-årsregn bör 
fördröjas till det befintliga flödet. Enligt Håbo 
kommun finns idag inget ledningsnät för 
dagvatten i och i anslutning till fastigheten.
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Teckenförklaring Hydrologi och 
hydrogeologi

Figur 10. Hydrologisk karta med flödespilar som visar vattnets avrinningsriktning samt mark med låg genomsläpplighet. Ortofoto från Eniro.se
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2.8 Markanvändning
Utredningområdet består till största del 
av oexploaterad skogsmark. Det finns ett 
begränsat område i väst som utgörs av öppen 
gräsmark, se figur 11. Infrastruktur som finns 
på platsen är Jättorpsvägen och dubbla 
körfält för E18. Det finns också en mobilmast 
och en kraftledningsgata i skogsområdets 
norra del. I det detaljplanelagda området 
Ekolskrog i väster finns bebyggda 
verksamhetsområden.  
 
Skog 
Idag är större delen av området skogsbeklätt 
med berg i dagen på höjderna och fuktigare 
områden i lågpunkterna. Skogen består 
till största del av ung produktionsskog. 
Skogstypen är barrblandskog med inslag 
av lövträd som framförallt återfinns intill 
vägområdena. Området är kuperat och i de 
centrala delarna finns hällmarkstallskog med 
glesare vegetation och berg i dagen. I den 
östra delen är landskapet mer flackt. Området 
utgör en del av ett större sammanhängande 
skogsområde som sträcker sig i öst-västlig 
riktning från Ekolsundsviken till Mälarstranden 
vid Övergran. Områdets funktion som ett 
grönt stråk får dock bedömas som starkt 
begränsad på grund av de barriärer som 
vägbanorna för E18 utgör. 

Öppen mark 
De öppna gräsmarkerna i anslutning 
till verksamheten i Ekolskrog består av 
klippt gräsmatta. Den öppna ytan inom 
utredningsområdet har tidigare använts som 
åkermark. 

Bebyggelse/infrastruktur/energi 
Inom utredningsområdet finns infrastruktur i 
form av vägbanorna för E18, kraftledningsgata 
och mobilmast. Skogsmarken och vägbanorna 
avgränsas med ett viltstängsel och längs 
Jättorpsvägen finns det belysningsstolpar. 
Den närmaste bebyggelsen finns i Ekolskrog 
där verksamheter är etablerade. Bebyggelsen 
består bland annat av asfalterade 
parkeringsytor, bensinmack och auktionshall. 

Buller
Bullerkartor från trafikverket 2017 visar på 
bullernivåer på ≥65 dB(A) i direkt anslutning 
till den södra vägbanan för E18. Längs den 
norra vägbanan och i hela övriga området 
ligger bullernivåerna på ≥55 dB(A). 

Markägoförhållanden
Segersta 1:74 och 1:75 utgörs av två separata 
företag, Bålsta auktionshall respektive en 
marknadsby. Fastigheten Segersta 1:70 är 
uppdelad i två delar, 1:70(1) och 1:70(2) som 
båda ingår i utredningsområdet. Fastigheten 
delas av S:1 vilket är en vägsamfällighet med 
20 delägare.  

Bedömning markanvändning  

Området utgörs till största del av skogsmark med en 
stor andel ung produktionsskog. Trots att området 
ingår i en större grönblå koppling är de gröna 
sambanden svaga då vägbanorna från E18 utgör en 
stor barriär. 

Versamheterna i Ekolskrog bidrar till upplevelsen 
av området och hänsyn till dessa ska tas vid en 
exploatering. En exploatering kan göra så att det idag 
otillgängliga området får en starkare koppling till 
Ekolskrog och kan utgöra en förlänging av det. 

Den öppna gräsmarken bidrar till en viss variation 
i landskapet men bedöms ha liten inverkan på 
landskapets karaktär. 

Avvägningar med hänsyn till bullernivåer från 
framförallt den södra vägbanan av E18 bör göras 
vid placering av byggnader. Det bedöms även finnas 
en risk för ökade bullnivåer när nya verksamheten 
tillkommer.  

Om mobilmast och kraftledningsgata ligger kvar i 
befinligt läge bör hänsyn tas till skyddsavstånd till ny 
bebyggelse i den fortsatta planeringen. 
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Figur 11. Karta över markanvändningen inom utredningsområdet Segersta. Ortofoto från Eniro.se. 
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Området består till största del av ung 
produktionsskog som saknar naturvärden. 
Vid en naturvärdesinventering som 
utfördes 2019 av Ekologigruppen 
identifierades 5 områden av värde. Fyra 
av dessa utgörs av naturvärdesklass 
4, visst naturvärde och ett område 
bestående av hällmarkstallskog uppnår 
naturvärde klass 3, påtaglig naturvärde. 
Naturvärdesklass 4 bedöms ha viss positiv 
betydelse för biologisk mångfald och 
klass 3 har påtagligt positiv betydelse 
för biologisk mångfald. Nedan följer en 
kort sammanfattning av de viktigaste 
aspekterna i naturvärdesinventeringen. 

Naturvärdesobjekt 1 – kultiverad gräsmark
Uppnår naturvärdesklass 4 med 
motiveringen att förekomsten av 
nektarväxter utgör ett biotopvärde. 
Naturvårdsarterna rödklint och gulmåra 
påträffades i området men den 
sparsamma förekomsten bedöms som 
obetydlig ut naturvärdessynpunkt. 

Naturvärdesobjekt 2 – Yngre ekbestånd
Uppnår naturvärdesklass 4 med anledning 
av flera förekomster av nästan gammal 
ek (130-150 år) och det biotopvärde som 
dessa utgör. 

Naturvärdesobjekt 3 – Triviallövskog
Uppnår naturvärdesklass 4 med 
biotopvärden kopplade till flera 
förekomster av nästan gammal asp (130 – 
150 år), hålträd och död ved. 

2.9 Naturvärden
Bedömning naturvärden

Överlag finns inga större naturvärden i området 
men hänsyn ska tas till de naturvärdesobjekt 
som pekats ut. Det bör undersökas om och hur 
dessa kan intregreras, bevaras och utvecklas vid 
en exploatering. 

Det område som klassats som naturvärdesklass 
3 hällmarkstallskog, påtagligt naturvärde hyser 
den rödlistade talltickan och har även betydelse 
för den lokala biologiska mångfalden. Extra 
varsamhet ska tas vid åtgärder som påverkar 
området. 

Den våtmark som påträffats bedöms kunna falla 
under anmälningsplikt hos Länsstyrselen men 
innehåller inga kända naturvärden. 

De gröna sambanden är svaga då E18 bedöms 
utgöra en så pass stor barriär att spridning till 
närliggande skogsområden starkt begränsas. 

Grönstrukturella värden
Det finns möjliga gröna kopplingar för 
skogsmark då området utgör en del av 
ett större samanhängande skogsområde 
som sträcker mellan södra och nordvästra 
Håbo. De dubbla vägbanorna för E18 
bedöms dock ha en extremt begränsande 
effekt på det grönstrukturella sambandet. 

Naturvärdesobjekt 4 – Barrblandskog
Upnår naturvärdesklass 4 med 
biotopvärden kopplade till förekomst av 
örtrikt fältskikt samt död ved av både 
barrträd och lövträd. 

Naturvärdesobjekt 5 – Hällmarkstallskog
Uppnår naturvärdesklass 3, påtagligt 
naturvärde då objektet har biotopvärden 
kopplade till inslag av nästan gammal tall 
(100-150 år), gammal tall (150-200 år) 
och sparsam förekomst av död ved. Denna 
naturtyp bedöms även vara av värde för 
att upprätthålla biologisk mångfald på 
lokal nivå.  

Skyddade miljöer
Fuktmarken bedöms kunna falla under 
definitionen för våtmarksområden. Om 
åtgärder utförs inom dessa klassas det 
som vattenverksamhet för vilka det finns 
särskilda regler. Som huvudregel gäller 
tillståndsplikt för vattenverksamheten 
enligt 11 kap. 9 § miljöbalken (MB). I 
vissa fall kan det dock räcka med att 
en anmälan görs till Länsstyrelsen.
För att permanent avvattna marken 
krävs dispens från det generella 
markavvattningsförbudet samt tillstånd 
till åtgärden. Skäl för dispens är att 
hela området ska sakna betydelse ur 
naturskyddssynpunkt och att naturvärden 
inte försämras av åtgärderna. Enligt 
naturvärdesinventeringen bedöms 
våtmarken i Segersta 1:70 inte hysa några 
särskilda naturvärden. 
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Figur 12. Karta över naturvärden inom utredningsområdet Segersta 1:70.
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3 Karaktärsområden

3.1 Introduktion

Den övergripande landskapstypen i 
området är ett sprickdalslandskap. Det 
karaktäriseras av skogsklädda höjdpartier 
och öar som separeras av långsträckta, 
vattenfyllda sprickdalar. Landskapstypen 
kan i sin tur delas in i flera karaktärsområden 
som är präglade av lokala variationer i 
miljön. Karaktärsområdena i Segersta 
har kategoriserats efter egenskaper som 
geologi, topografi, hydrologi, naturtyper och 
markanvändning. De identifierade områden är:

• Barrblandskog
• Hällmarkstallskog
• Öppen gräsmark
•  Infrastrukturpåverkad mark 

I respektive område har det identifierats 
vilka värden (V) och brister (B) som finns. 
Genom att analysera hur dessa kan bevaras 
och åtgärdas så är det möjligt att i ett tidigt 
skede se vilka möjligheter (M) och risker (R) 
som en exploatering av området kan medföra. 
Exploateringen kan på så vis utföras med 
hänsyn till de befintliga kvalitéterna och 
därmed ökar chanserna att projektet bidrar till 
en positiv och hållbar samhällsutveckling. 

3.2 Områdesindelning  

2. Hällmarkstallskog

På höjderna i området finns 
hällmarkstallskog med glesare vegetation. 
Här är det dominerande trädslaget tall 
och undervegetationen är öppen med 
lavar, mossa och ris. Tallarna är av olika 
ålder och det finns inslag av äldre tallar. 
Landskapet präglas av exponerade 
berghällar. Landskapet har högre 
naturvärden än barrblandskogen och den 
rödlistade talltickan har påträffats. 

3. Öppen gräsmark

Den öppna gräsmarken utgörs av ett 
låglänt, gräsbevuxet landskap med 
inslag av buskar och mindre träd. 
Området har tidigare brukats som 
åkermark. Karaktärsområdet är litet och 
kontrasterar starkt mot den täta skogen 
vilket skapar variation i det annars slutna 
landskapet. Förutom gräs växer här 
arter som rödklint och gulmåra vilka är 
värdefulla för pollinerande insekter. 

4. Infrastukturpåverkad mark

Landskapet är tydligt påverkat av 
människan och stora ingrepp har gjorts i 
naturen. Bland annat har sprängningar av 
berget utförts längs den västgående delen 
av E18. Landskapet har en öppen och 
storskalig karaktär med långa siktlinjer 
där vägbanor och kraftledningar skär 
genom landskapet. Längs vägkanterna är 
vegetationen låg och omfattas främst av 
klippt gräs.

1. Barrblandskog

Området består till största del av ung 
produktionsskog som domineras av 
barrträd. Terrängen är kuperad och bitvis 
brant med block och berg i dagen. Ett 
delområde utgörs av äldre träd med örtrik 
undervegetation och ett område består 
av skogsklädd fuktmark. Rikare förekomst 
av lövträd finns på två platser inom 
karaktärsområdet. 
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Figur 13. Karta över utredningsområdets olika karaktärsområden
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V - Värden

Örtrikt fältskikt med visst naturvärde.

Förekomst av äldre ekar, aspar, hålträd 
och död ved.

Utgör till viss del ett grönt samband på 
regional nivå. 

Två fornlämningar med kulturhistoriskt 
värde. 

M - Möjligheter

Bevara områden med högre naturvärden 
och gamla uppvuxna träd. 

Dagvattenhantering i samband med 
fuktmarksområde. 

De sociala kopplingarna med 
hänsyn till det rörliga friluftslivet och 
bevarandeområde Mälaren kan stärkas 
om passager möjliggörs över/under E18.  
Det skulle ge ökad framkomlighet och 
möjlighet till rekreation, liv och rörelse i 
och genom området. 

Ökad tillgänglighet i området om nya 
verksamheter skapas. 

B - Brister

Stor del utgörs av produktionsskog utan 
natur- eller rekreativa värden. 

Svaga gröna samband och rekreativa 
kopplingar i och med den barriär som E18 
utgör.

Buller från E18 påverkar hela området 
negativt.

R- Risker

Ökad otillgänglighet om verksamheter 
planeras så att de utgör barriärer i 
området.  

Eventuellt geotekniska hinder för 
bebyggelse på grund av stora 
höjdskillnader och förekomst av lera. 

Landskapsbilden kommer påtagligt att 
förändras vid en exploatering.

Risk att naturväden försvinner och att de 
gröna sambanden försämras ytterligare. 

Risk att fornlämningar skadas vid en 
exploatering. 

Beskrivning

Skogen är starkt påverkad av skogsbruk och större delen utgörs av ung, ensartad 
produktionsskog. Ett delområde utgörs av äldre träd med örtrik undervegetation 
och spridd förekomst av död ved som bedöms ha ett visst naturvärde. Ett annat 
delområde utgörs av fuktmark med låga naturvärden men som faller under 
anmälningsplikt som våtmarksområde. På två platser finns rikare förekomst av 
lövträd med inslag av äldre, värdefulla ekar och förekomst av äldre aspar, hålträd 
och död ved av lövträd som har ett visst naturvärde. 

Skogen bedöms ha låga rekreativa värden för människor i närområdet då de dubbla 
vägbanorna har en starkt begränsande effekt för framkomligheten. Hela skogen 
störs av buller från E18. Skogen kan upplevas som öde och otrygg att vistas i. 
En exploatering kan ha en positiv inverkan om området blir mer tillgängliggjort 
och livfullt. Skogen utgör en viktig del av hur landskapet upplevs och avverkning 
kommer starkt att förändra landskapsbilden. Delar av området är brant och det 
förekommer lera vilket kan utgöra en risk vid exploatering. Sprängningar kan antas 
vara nödvändiga för att bebygga marken vilket innebär ingrepp i naturen och 
landskapsbilden. Det finns också risk att fornlämningar skadas. 

3.3 Barrblandskog

B M RV
Lövträd

Figur 14. Karta över karaktärsområdet barrblandskog med delområden.

Lera

Örtrik 
undervegetation

Fuktmark

0 100 200
0 100 200

Blandbarrskog



Sida 25LANDSKAPSANALYS SEGERSTA 1:70 2019

Figur 15. Fotografier från karaktärsområdet Barrblandskog. 
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V - Värden

Viktig miljö för att gynna biologisk 
mångfald på kommunal nivå.

Fynd av den rödlistade arten tallticka

Förekomst av gamla tallar och död ved 
som gynnar den biologiska mångfalden. .

Viktig miljö för landskapsbilden då den 
öppna skogen utgör en kontrast mot 
områdets dominerande barrblandskog. 

M - Möjligheter

Bevara hällmarkstallskogen i anslutning 
till skyddat område för fornlämning. 

Värna om den rödlistade talltickan. 

Begränsat ingrepp i naturen om 
exploatering görs med hänsyn till befintlig 
topografi. 

B - Brister

Svag ekologisk koppling till närliggande 
naturområden då vägbanorna för E18 
utgör en stor barriär.  

Miljön är bullerstörd av de närliggande 
vägbanorna för E18. 

Låga rekreativa värden då miljö är 
otillgänglig. 

R- Risker

Risk att naturvärden byggs bort och 
att den grönstrukturella konnektiviteten 
försämras ytterligare eller försvinner helt 
vid en exploatering.

Låga skötselinsatser kan bidra till 
igenväxtning som försämrar naturvärdet.        

Geotekniska hinder för bebyggelse då 
området är bergigt och beläget högt i 
landskapet. 

B M RV

Beskrivning

Hällmarkstallskogen finns på höjderna där berget går i dagen. Vegetationen skiljer 
sig från barrblandskogen då växtförhållandena är magra vilket gör miljön mer 
öppen. Här växer framförallt tallar av olika ålder och undervegetationen utgörs av 
mossor, lavar och ris. På en gammal tall har den rödlistade arten tallticka påträffats 
och området bedöms ha ett påtaglig naturvärde samt ett visst biotopvärde. 
Värdeklassen anses vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
kommunal nivå.

Området är småskaligt och upplevs som fridfullt förutom bullret från E18 som 
stör lugnet. Karaktärsområdet utgör en intressant kontrast till den omgivande, 
storskaliga barrblandskogen. I nära angränsning finns en skyddad fornlämning 
som påverkar karaktärsområdet. Inga stigar finns och terrängen är brant vilket för 
platsen otillgänglig för människor. En exploatering kan hota området dels genom 
att det riskerar att byggas bort, dels kan innebära att berget helt försvinner om 
sprängningar genomförs. 

3.4 Hällmarkstallskog

Figur 16. Karta över karaktärsområdet hällmarkstallskog. 
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Figur 17. Fotografier från karaktärsområdet hällmarkstallskog. Hällmarkstallskogen finns på höjderna där berget går i dagen. 
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V - Värden

Det öppna landskapet utgör en visuell 
kontrast mot den täta skogen. 

Förekomst av rödklint och gulmåra som 
gynnar pollinerande insekter. 

M - Möjligheter

Att hävda marken så att högre 
naturvärden kan uppstå. 

Lämpligt område för öppen 
dagvattenhantering då det är den lägsta 
punkten dit det mesta av områdets 
avrinning leds. 

Bevara trädridån mot E18 vid en 
exploatering. 

B - Brister

Få naturvärden

Inga rekreativa värden. 

Höga bullernivåer från E18 gör att platsen 
upplevs som turbulent.

Området är otillgängligt och upplevs som 
öde. 

R- Risker

Geotekniska hinder med risker för 
sättningar i leran vid en exploatering.

Risk för igenväxning om området inte 
fortsätter att skötas. 

B M RV

Beskrivning

Miljön är öppen till följd av att marken tidigare brukats som åkermark och det 
finns siktlinjer mot Ekolskrog. Marken är plan, utgörs uteslutande av lera och är 
utredningsområdets lägsta punkt. Vegetationen domineras av gräs som hundäxing 
och timotej. Det finns inslag av nektarväxter som rödklint och gulmåra som har 
ett värde för pollinerande insekter. Det finns unga tallar och buskar utspridda i 
gräsmarken vilket tyder på en begynnande igenväxning. Skalan upplevs som liten 
trots det öppna landskapet då området är begränsat till ytan. Det ramas in av 
barrblandskogen i norr och en trädridå bestående av framförallt asp skiljer det från 
den östgående delen av E18. 

Det saknas stigar och höga viltstängsel skiljer platsen från närliggande vägar vilket 
gör området otillgängligt. Det upplevs därför som öde och intetsägande. Bullernivån 
från E18 är hög då området angränsar till den östgående vägbanan vilket gör att 
miljön känns turbulent. Området hyser inga rekreativa värden och bedöms ha en 
liten inverkan på upplevelsen av landskapsbilden. 

3.5 Öppen gräsmark

Figur 18. Karta över karaktärsområdet öppen gräsmark.
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Figur 19. Fotografier från karaktärsområdet öppen gräsmark. 
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B M RV

Beskrivning

Landskapsbilden är starkt präglad av människan och stora ingrepp har gjorts i 
naturen. Det starkaste inslaget är de båda vägbanorna för E18 som skär genom 
landskapet. Det är en storskalig och öppen miljö med långa siktlinjer längs 
vägbanorna. Området är turbulent på grund av biltrafiken som skapar höga 
bullernivåer vilket även påverkar andra karaktärsområden. För bilister är området 
lättillgängligt medan det utgör en kraftig barriär för människor och djur. Upplevelsen 
av landskapet är hetsigt och hotfullt för gående på grund av det intensiva 
trafikflödet. Avfarten från E18 vid trafikplats Krägga gör att planområdet enkelt 
kan kopplas ihop med den befintliga infrastrukturen. 

En annan del av karaktärsområdet är kraftledningsgatan. Denna avslutas idag i 
områdets norra del men plats har lämnats för att låta den löpa igenom området. 
Röjningen av träd har skapat en passage och tydlig tudelning i den annars täta 
skogen.

En mindre bilväg utgör områdets entré. Vägen är dåligt underhållen och växlighet 
har på flera ställen tagit över asfaltsytan. 

3.6 Infrastrukturpåverkad mark

Figur 20. Karta över karaktärsområdet infrastrukturpåverkad mark. 

M - Möjligheter

Enkelt att koppla samman 
utredningsområdet med E18 via 
trafikplats Krägga.

Ett stort flöde av bilburna besökare kan 
ledas in till det nya verksamhetsområdet. 

Att skapa biologiskt värdefulla 
vägkantsmiljöer som gynnar pollinerande 
bin och andra insekter. 

V - Värden

Lättframkomligt för bilburna resande 
och enkelt att ta sig från E18 till 
utredningsområdet. 

B - Brister

Storskaligt, enformigt landskap som är 
otillgängligt för fotgängare, cyklister och 
djurliv.  

Området upplevs som otryggt och 
turbulent för de som inte är bilburna. 

Vägbanorna för E18 utgör stora barriärer 
för det rörliga frilutslivet och för de gröna 
regionala kopplingarna. 

Höga bullernivåer från E18. 

R- Risker

Ökat trafikflöde både vid avfarten för 
trafikplats Krägga och inom planområdet 
vilket ökar risken för olyckor. 

Ökade bullernivåer i området till följd av 
de nya verksamheterna och ökad trafik till 
dessa. 

Motorväg E18

Kraftledningsgata

Mindre bilväg

Mark påverkad av 
Kraftledningsgata
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Figur 21. Fotografier från karaktärsområdet infrastrukturpåverkad mark. 
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5 Källor4 Slutsats
Utredningsområdet Segersta 1:70 kan beskrivas som ett kuperat landskap med 
stora höjdskillnader. Huvudsakligen utgörs området av barrblandskog som i de 
centrala delarna övergår till hällmark. Topografin gör området svårtillgängligt och 
vissa delar är mer komplicerade att exploatera. I flera branta partier finns en stor 
andel lera vilket ger en ökad risk för jordskred. 

Vid beslut om lokalisering och utformning av framtida bebyggelse bör 
Landskapsanalysen vägas mot övriga intressen i området. För att värna om 
den biologiska mångfalden bör hänsyn tas till områdets hällmarkstallskog. 
Hällmarkstallskogen bedöms ha ett påtagligt naturvärde och är betydelsefull för 
biologisk mångfald på kommunal nivå. 

De värdefulla, äldre ekar som förekommer i områdets lägre delar kan med fördel 
skyddas och integreras i framtida utformning. För att kunna identifiera vilka träd 
som är möjliga att bevara bör en trädinventering göras i samband med planarbetet. 

Inom utbredningsområdet finns ett fuktmarksområde. Troligt är att tillstånd för 
vattenverksamhet måste ansökas om hos Länsstyrelsen. 

Ansökan till Länsstyrelsen behöver göras för att utreda möjligheten att ta bort eller 
flytta fornlämningen Övergran 201:1 (stensättning). Alternativt behöver åtgärder 
vidtas för att skydda de två fornlämningarna som finns i området. Detta kan göras 
genom anpassad utformning. Beslutet tas av Länsstyrelsen. 

Landskapet är till stor del påverkat av infrastruktur och E18 är ett starkt inslag i det 
annars skogbeklädda området. E18 utgör dessutom en stor barriär som begränsar 
de gröna sambanden till närliggande skogsområden. Segerstas närhet till E18 kan 
dock även ses som en möjlighet för framtida exploatering, då vägen tillgängliggör 
området för bilfordon. 

Det finns få rekreativa värden att ta hänsyn till och inga spår hittades under 
platsbesöket som tyder på att området idag används som rekreationsområde. 

De naturvärden som påverkas av exploateringen bör kompenseras med nya. 
Exempelvis går det att skapa biologiskt värdefulla vägkantsmiljöer som gynnar 
pollinerande insekter samt att utforma en öppen dagvattendamm med fokus på 
ökad biologisk mångfald.
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Figur 1 - Fotografi från Segersta 1:70. Foto: ÅF Infrastructure AB.

Figur 2 - Kartöverlägg översiktskarta över Sverige, kommunen 
och utredningsområdet. Bakgrundskartor hämtade från: 
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Figur 3 - Kartöverlägg översiktskarta utredningsområdet 
Segersta 1:70,  kommun. Bakgrundskarta hämtad från Eniros 
karttjänster. © Lantmäteriet/respektive kommun.
https://kartor.eniro
se/?c=59.620862,17.395692&z=15&q=%C3%A5bo%22;geo

Figur 4 – Karta utbredning av strandskydd och riksintressen. 
Kartöverlägg baserat på information från länsstyrelsens 
Webgis. Bakgrundskarta hämtad från Eniros karttjänster. © 
Lantmäteriet/respektive kommun.
https://kartor.eniro.
se/?c=59.620862,17.395692&z=15&q=%C3%A5bo%22;geo

Figur 5 – Arkeologisk karta. © Stiftelsen kulturmiljövård 2017. 
Hämtad från Stiftelsen kulturmiljövård. (2017). Mellan E18 
och E18: arkeologisk utredning, Övergran 201:1, Segersta 1:70. 
Rapport 2017:3. (Raä dnr: 3.4.2-3202-2017). 

Figur 6 - Karta Landhöjning och historia. Kartöverlägg baserat 
på information i kartor från SGU, länsstyrelsens Webgis 
och karta över Håbo kommuns kulturmiljöer. © Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) och Lantmäteriet respektive 
© Länsstyrelsen, Lantmäteriet, NVDB, ESRI Inc, RAÄ, SGU, 

Sjöfartsverket, SMHI, SVO SCB, SJV, FM, Bergsstaten och SLU.

Figur 7 - Karta Landhöjning och historia. Kartöverlägg baserat 
på information i kartor från SGU och länsstyrelsens Webgis. 
© Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Lantmäteriet 
respektive © Länsstyrelsen, Lantmäteriet, NVDB, ESRI Inc, RAÄ, 
SGU, Sjöfartsverket, SMHI, SVO SCB, SJV, FM, Bergsstaten och 
SLU.

Figur 8 - Fotografi från Segersta 1:70. FOto: Åf Infrastructure AB.

Figur 9 – Kartöverlägg topografisk karta. Baserad på 
information från inmätning utförd av ÅF 2019. Bakgrundskarta 
hämtad från Eniros karttjänster. © Lantmäteriet/respektive 
kommun.
https://kartor.eniro.
se/?c=59.620862,17.395692&z=15&q=%C3%A5bo%22;geo

Figur 10 - Kartöverlägg hydrologisk karta. Bakgrundskarta 
hämtad från Eniros karttjänster. © Lantmäteriet/respektive 
kommun.
https://kartor.eniro.
se/?c=59.620862,17.395692&z=15&q=%C3%A5bo%22;geo

Figur 11 – Kartöverlägg markanvändning. 
Bakgrundskarta hämtad från Eniros karttjänster. © 
Lantmäteriet/respektive kommun. https://kartor.eniro.
se/?c=59.506733,18.092208&z=16&l=aerial&som=0

Figur 12 – Kartöverlägg naturvärden. Bakgrundskarta 
hämtad från Eniros karttjänster. © Lantmäteriet/
respektive kommun. https://kartor.eniro.
se/?c=59.506733,18.092208&z=16&l=aerial&som=0

Figur 13 – Kartöverlägg karaktärsområden. Bakgrundskarta 
hämtad från Eniros karttjänster. © Lantmäteriet/respektive 
kommun.
https://kartor.eniro.
se/?c=59.620862,17.395692&z=15&q=%C3%A5bo%22;geo

Figur 14 – Kartaöverlägg karaktärsområde barrblandskog. 
Bakgrundskarta hämtad från Eniros karttjänster. © 
Lantmäteriet/respektive kommun.
https://kartor.eniro.
se/?c=59.620862,17.395692&z=15&q=%C3%A5bo%22;geo

Figur 15 – Fotografier från karaktärsområde barrblandskog. ÅF 
Infrastructure AB.

Figur 16  Kartaöverlägg karaktärsområde hällmarkstallskog. 
Bakgrundskarta hämtad från Eniros karttjänster. © 
Lantmäteriet/respektive kommun.
https://kartor.eniro.
se/?c=59.620862,17.395692&z=15&q=%C3%A5bo%22;geo

Figur 17 – Fotografier från karaktärsområde hällmarkstallskog. 
ÅF Infrastructure AB.

Figur 18 - Kartöverlägg karaktärsområde öppen gräsmark. 
Bakgrundskarta hämtad från Eniros karttjänster. © 
Lantmäteriet/respektive kommun.
https://kartor.eniro.
se/?c=59.620862,17.395692&z=15&q=%C3%A5bo%22;geo

Figur 19 – Fotografier från karaktärsområde öppen gräsmark. 
ÅF Infrastructure AB. 

Figur 20 - Kartöverlägg karaktärsområde infrastrukturpåverkad 
mark. Bakgrundskarta hämtad från Eniros karttjänster. © 
Lantmäteriet/respektive kommun.
https://kartor.eniro.
se/?c=59.620862,17.395692&z=15&q=%C3%A5bo%22;geo

Figur 21 - Fotografier från karaktärsområde 
infrastrukturpåverkad mark. ÅF Infrastructure AB.

Figur 22 - Fotografi från Nyborgsområdet. Foto: ÅF 
Infrastructure AB.

Baksida - Fotografi från Nyborgsområdet. Foto: ÅF 
Infrastructure AB
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