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BAKGRUND OCH 
UPPDRAG 

Beslut om planuppdrag togs 2013-02-04. Eftersom beslutet togs ef-
ter den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och 
bygglagen. 

Kommunens beslut att anta detaljplanen för Kvarter nr 3, Bålsta lo-
gistik, överklagades till Mark- och miljödomstolen som fann att den 
planerade exploateringens inverkan på fridlysta arter samt de kom-
pensationsåtgärder som kan bli aktuella inte belystes i miljökonse-
kvensbeskrivningen. Domstolen beslutade därför att upphäva kom-
munens beslut att anta detaljplanen. Med anledning av domstolens 
beslut har kommunen gjort ett omtag i planprocessen för att belysa 
planens påverkan på större vattensalamandrar. 
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PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområ-
det Björnbro, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för 
Bålsta tätort, planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell 
verksamhet. Enligt de uppgifter som finns för närvarande har Kilen-
krysset AB för avsikt att köpa marken från Håbo kommun för att 
där uppföra en stor lager/logistikbyggnad på ca 88.000 m2 och med 
tillhörande körytor för lastbilar. Spårförbindelse ska anordnas till 
det befintliga industrispår som trafikeras av Benders AB, för att 
kunna ta in fullstora gods-/cargotåg till tomtplatsen och byggnaden. 
 
Etableringen kräver avjämning av marken med både fyll- och 
sprängningsarbeten då byggnaden, den körbara delen av tomtplatsen 
samt spårförbindelsen kräver höjdsättning till i princip en enda 
plushöjd. Tomtplatsen är tänkt att anslutas till en första etapp av en 
sydlig ringled/huvudgata i Bålsta genom förlängning av befintliga 
Björnängsvägen väster ut. Området utgörs idag av skogs- och 
ängsmark och är oexploaterat. 
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap 
som gäller lämplig användning av mark och vattenområden samt 
5 kap som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, omgiv-
ningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kap 
berörs inte. 
 

PLANDATA Planområdet är beläget i den norra delen av Bålsta, strax nordväst 
om Västerskogs företagspark. Planområdet omfattar delar av fastig-
heterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 1:9 samt Bålsta 
3:356 och 1:614.  
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Läge 

 

Areal Planområdets areal är ca 35,4ha. 

Markägoförhållanden All mark inom planområdet ägs av Håbo Marknads AB och Håbo 
kommun.  

  

Planområde 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort (FÖP), antagen 2010-06-14. I 
denna är området Björnbro utpekat som ett verksamhetsområde och 
en ny vägförbindelse från Björnängsvägen söder ut till Viby är 
också påvisad. Planeringsinriktningen i den fördjupade översiktpla-
nen är att utveckla nya verksamhetsområden så att fler Bålstabor 
kan få möjlighet att arbeta på hemmaplan genom att tillskapa verk-
samhetsområden med bra skyltläge utmed E18 och goda logistik-
förutsättningar.  

Riksintressen Planområdet omfattas inte av något riksintresse men berör Mälarba-
nan och E18 som är av riksintresse för kommunikationer. För be-
dömning av planförslagets påverkan på riksintresse för kommuni-
kationer se avsnittet Trafik.  

Program Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som omfattar hela 
Björnbro verksamhetsområde. Planprogrammet har varit föremål för 
samråd. Kommunstyrelsen godkände planprogrammet, 2013-04-08. 

Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

Stora delar av planområdet är inte detaljplanelagda men i öster om-
fattas en mindre yta av detaljplan för Brandstation, övningsområde 
samt mottagningsstation för el (Dpl 242) samt detaljplan för Väster-
skogs industriområde, norra (Dpl 395). Den först nämnda detaljpla-
nen vann laga kraft 1992-02-14 och hade en genomförandetid på 10 
år. Den sist nämnda detaljplanen vann laga kraft 2012-12-14 och har 
en genomförandetid på 15 år. 

Strandskydd Befintliga diken i åkerlandskapet omfattas inte av något strand-
skydd.  

Behovsbedömning 
om betydande miljö-
påverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när 
de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och 
bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en 
helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och 
hushållningen av resurser. 

 En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av 
att en detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskriv-
ning upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 
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 Förslag till beslut om det finns behov för att göra en miljökonse-
kvensbeskrivning ska skickas till länsstyrelsen för samråd. Samråd 
har skett med länsstyrelsen om behovsbedömning, se länsstyrelsens 
yttrande 2013-02-26. Länsstyrelsen instämmer i kommunens be-
dömning att rubricerad detaljplan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken, och i förordning-
en om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kap 34§ 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Länsstyrelsen har efter sam-
råd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken den 8 juni 2015 meddelat beslut 
om att detaljplanen inte kräver dispens enligt 4 § artskyddsförord-
ningen på grund av påverkan på arten större vattensalamander. Det 
gäller under förutsättning att de i ansökan föreslagna skydds- och 
kompensationsåtgärderna utförs på så sätt och i den omfattning som 
har beskrivits i ansökan.  

Kommunala beslut i 
övrigt 

Håbo kommun har en energi- och klimatstrategi (Fossilbränslefri 
kommun 2050) som innebär att klimatbelastningen ska minska i 
kommunen. De tre prioriterade områdena är: 

- Minska utsläppen från transportsektorn 
- Minska den totala energianvändningen 
- Producera förnyelsebar energi lokalt 

 Givet att behovet av distributionsanläggning för dagligvaror måste 
tillgodoses i regionen, bidrar den föreslagna lokaliseringen till att 
minska utsläppen från transportsektorn. För detta talar möjligheten 
att ansluta det nya kvarteret för industri och lager med ett järnvägs-
spår för godstrafik. Järnvägsspåret innebär att stora mängder gods 
kan fraktas på järnväg i stället för med lastbil på väg. Lokalisering-
en nära Bålsta tätort, den planerade utbyggnaden av gång- och cy-
kelvägar samt en på sikt förbättrad kollektivtrafik ger besökare och 
arbetstagare möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt till arbetet 
istället för i egen bil. Minskat resande och minskade transporter på 
väg bidrar till att minska utsläppen av fossila ämnen från transport-
sektorn.  

Byggnadens energianvändning kommer att understiga de energini-
våer som BBR anger, enligt uppgifter från byggherren, Kilenkrysset 
AB. Någon lokal produktion av energi planeras inte eftersom de 
kylmaskiner som behövs för verksamheten i byggnaden alstrar till-
räcklig överskottsenergi i form av värme utom vid ett fåtal tillfällen 
per år.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 
Terrängen inom planområdet består i den västra delen av ett höglänt 
parti som är bevuxet med barrblandskog och i den norra och östra 
delen av åker- och ängsmark, samt ungskog.  

Vid den naturvärdesinventering som genomfördes i Björnbro under 
2012 är så gott som hela planområdet oklassat vilket innebär att om-
rådet bedöms ha låga naturvärden. Ett mindre aspbestånd i den 
nordvästra delen av planområdet bedöms ha visst naturvärde, klass 
3 i naturvärdesinventeringen. Vid en exploatering kommer detta be-
stånd troligtvis behöva tas bort. Området skyddas inte i detaljplanen. 

 En exploatering av tomten med en större byggnad för lager och lo-
gistik med tillhörande körytor samt ett industrispår kräver en 
avjämning av marken med både fyll- och sprängningsarbeten till i 
princip en enda plushöjd. Nivån bestäms av de förutsättningar som 
det nya järnvägsspåret för gods ger (anslutningspunkt till Mälarba-
nan samt spårgeometrin). Där spåret korsar befintliga Björnängsvä-
gen bör nivån ligga på cirka +35,0 meter, vilket är cirka 1 meter 
högre än vägens nuvarande nivå. Från korsningspunkten kan spåret 
stiga med cirka 1,6 meter innan det måste plana ut.  

Den nya marknivån, till följd av järnvägsspåret och exploateringen 
på kvartersmark, påverkar höjdsättningen av den nya lokalgatan i 
nordsydlig riktning, infarten till Brunna 1:12 (E.on) samt angrän-
sande områden.  
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 Flygfoto med markering som visar planerad förändring av marknivån 
 

 Den gröna struktur som sparas inom det planerade Björnbro verk-
samhetsområde är lokaliserad utanför pågående detaljplaneområde 
och består av flikar med befintlig skogsmark och befintliga prome-
nadvägar. Inom pågående detaljplan kommer grönstrukturen bestå 
av en grön yta som skapas längs med Björnängsvägen (detaljplanen 
reglerar att 20% av marken ska utgöras av plantering), mindre om-
råden mot angränsande kvarter och lokalgator som ska planteras 
med träd och buskar samt huvudgatan, förlängningen av Björnängs-
vägen väster ut, som föreslås planteras med en enkelsidig trädallé. 

 Större vattensalamander 
En mindre population av större vattensalamander finns i planområ-
dets närhet (ca 250 meter öster om). Föreslagen exploatering påver-
kar inte lekvatten eller tillgång till övervintringsområden. Inom om-
råde för angränsande, befintlig detaljplan (Dp 242) vidtas skydds- 
och kompensationsåtgärder enligt beslut från länsstyrelsen den 8 
juni 2015, med syfte att förbättra möjligheten att populationen lokalt 
ska få god bevarandestatus samtidigt som spridningsvägar säker-
ställs. Genomförande av åtgärderna kommer att åligga byggherren 
och regleras i exploateringsavtal eller motsvarande avtal med Håbo 
kommun. 

 Landskapsbild 
Föreslagen exploatering påverkar landskapsbilden i stor omfattning. 
Området omvandlas från ett skogslandskap till ett öppet och storska-
ligt rum med storskalig bebyggelse. Planerad byggnation kommer 
synas väl i landskapet, speciellt från norr. 

 Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk markundersökning har under 2012 ge-
nomförts för den del inom planområdet som utgörs av åkermark. 
Åkermarkens plusnivåer varierar mellan +30,5 – +33,0 meter. Jord-
lagerföljden från markytan och nedåt består av 0,5-1 meter torr-
skorpelera (tjällyftande jordart), därefter kommer lera/siltig lera vars 
lagertjocklek bedöms variera mellan 7-16 meter. Under leran har 0-
4 meter siltjord påträffats.  

Baserat på den översiktliga geotekniska markundersökning rekom-
menderas att de byggnadsdelar som sträcker sig ut över lerområden 
pålas ner till fast botten. Större bankuppfyllnader för järnvägar och 
vägar bör grundläggas på en grundförstärkt terrass med exempelvis 
kalkcementpelare. 

 Vid schaktningsarbeten i lös lera skall försiktighetsåtgärder med 
hänsyn till eventuella skred tas.  



8(25) 
 

 Ytvatten, Grundvatten och Högt vattenstånd  
Planområdet består av ett par höjdpartier i den västra delen (+38-
+45 meter) och mer låglänt mark i den östra delen (cirka +31 me-
ter). De naturliga förutsättningarna innebär viss avrinning till åker-
marken i öster jämsides med naturlig infiltration. I samband med att 
stora ytor kommer att hårdgöras kommer andelen dagvatten som 
måste tas omhand att öka.  

Grundvattenyta har, i samband med de geotekniska markundersök-
ningarna, uppmätts cirka 0,5-1 meter under markytan.  

Planområdet ligger ovanför +30,5 meter i Rikets höjdsystem 1900 
(RH00). Rekommendationerna i klimat- och sårbarhetsutredningen 
är att ny bebyggelse inte bör ligga under +2,3 meter. Området be-
döms därför inte riskera översvämning vid höga vattenstånd. 

 Förorenad mark 
En översiktliga miljötekniska markundersökningen har utförts inom 
fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12. Låga halter av metaller 
har påträffats i de analyserade jordproverna men nivåerna, undanta-
get kobolt, ligger under Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning. Den uppmätta halten för kobolt ligger inom labo-
ratoriets osäkerhetsgräns. De analyserade jordproverna från fastig-
heterna klassas under riktvärdet för känslig markanvändning (KM). 

 Analysresultatet för grundvatten visar på låga halter av PFOS (per-
fluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra). De uppmätta 
halterna är låga. Det finns i dagsläget inga gränsvärden för dessa 
ämnen.  
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 Då det endast är en översiktlig miljöteknisk markundersökning som 
utförts kan det inte uteslutas att det förekommer föroreningskon-
centrationer punktvis på platser som inte har provtagits. Men mot 
bakgrund av erhållna resultat finns det inget som tyder på att mark 
och grundvatten skulle vara förorenade i sådan omfattning att de ut-
gör några konsekvenser till omgivande grundvatten. 

Vid alla typer av markarbeten inom fastigheterna Bålsta 3:356 och 
Brunna 1:12 ska föroreningssituationen beaktas och vid behov ska 
erforderliga skyddsåtgärder vidtas. Vid eventuella schaktarbeten 
inom ovan nämnda fastigheter ska personal på plats vara uppmärk-
sam på att det kan finnas förhöjda halter av föroreningar i marken. 
Schaktmassorna från fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 
ska inte användas på annan plats utan föregående kontroll av för-
oreningshalten. Förorenade massor ska omhändertas på ett miljörik-
tigt sätt.  

Den som äger eller brukar en fastighet och upptäcker en förorening 
är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten om föroreningen kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och/eller miljön. 
Schakt i förorenad mark är anmälningspliktig. Anmälan lämnas in 
till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbeten ska på-
börjas.  

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde för markradon då 
markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga 
bergarter. Marken i planområdet utgörs av lera och berg. Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter anger gränsvärdet 400 Bq/m3 för arbetsplatser. 
Ny bebyggelse bör utföras radonsäkert såvida radonundersökning inte 
påvisar annat.  

 Fornlämningar 
Under 2012 genomfördes en arkeologisk utredning samt en tilläggs-
inventering för området Brunna-Björnbro. Utredningarna visar att 
det i den västra delen av planområdet finns flera fornlämningar i 
form av färdvägar och en hägnad. Centralt i området finns också ett 
gränsmärke. Under 2013 genomfördes också en särskild arkeologisk 
utredning för att undersöka ett tidigare påvisat ett möjligt boplats-
läge (längs huvudgatans sträckning). Utredningen visade att det inte 
funnits någon boplats vid det aktuella läget. Vid en exploatering av 
området kommer fornlämningarna behöva tas bort. Det krävs till-
stånd från Länsstyrelsen för att få ta bort fornlämningarna.  

Bebyggelseområden Bostäder 
Det finns inga bostäder inom planområdet. Närmsta bostadsområde, 
Skörby, ligger cirka 600 meter söder om planerad industrifastighet. 
Enstaka bostadshus finns inom Nyhagen, cirka 180 meter öster om 
planområdet samt cirka 300meter nordväst om planområdet i 
Apallboda.  
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 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Planområdet ingår i ett större område där processen med att om-
vandla naturmark till ett område för verksamheter (Björnbro verk-
samhetsområde) pågår. I öster gränsar planområdet till befintligt 
verksamhetsområde, Västerskogs företagspark. Här finns bland an-
nat Räddningstjänsten Enköping-Håbo, E-on, Benders AB, Combi-
mix och UAMS AB med flera lokaliserade.  

Planområdets markanvändning kommer vara industri och lager. De-
taljplanen anger ett exploateringstal på 0.5 vilket innebär att det kan 
uppföras byggnader om totalt cirka 150 000kvm. Detaljplanen tillå-
ter en högsta byggnadshöjd på 30 meter, förutom en smal remsa mot 
norr där högsta byggnadshöjd är 20 meter. Inom en 60 meter bred 
yta längs med nya Björnängsvägen tillåts endast skärmtak, komple-
mentbyggnader och nätstationer att uppföras.  

 

 

 Karta: Situationsplan över kvarter nr 3  
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  Den planerade verksamheten utgörs av en större lager och logistikan-
läggning om cirka 88 000kvm. En möjligt framtida expansion om yt-
terligare 25 000kvm finns också planerad. Byggnaden kommer att 
placeras med långsidan mot den nya Björnängsvägen. Byggnads-
kroppen bör gestaltningsmässigt delas upp i flera tydliga volymer och 
med lägre partier som förstärker de horisontella linjerna. Detaljplanen 
medger dock en högsta byggnadshöjd på 30 meter för större delen av 
fastigheten. Då det är en stor byggnad och för att fasaderna inte ska 
upplevas som enformiga och stereotypa bör fasader ges skiftningar i 
struktur, material och/eller färg. Byggnaden kommer att omgärdas av 
hårdgjorda ytor för trafik. För att skapa en säker miljö för anställda 
och besökare kommer en gångförbindelse ovan mark anläggas som 
förbinder entrén med byggnaden. 

En fullt utbyggd anläggning och en verksamhet som är i full gång be-
räknas sysselsätta cirka 700 personer. 
 

 

 

Bild: Fotomontage som visar den planerade anläggningen i landskapet 

  
Då nya Björnängsvägen på sikt kommer utgöra tillfart till bostads-
områden längre väster och söder om Björnbro verksamhetsområde 
är det av stor betydelse hur området upplevs av förbipasserande på 
nya Björnängsvägen. Detaljplanen har därför försetts med bestäm-
melser om att fasader som vänder sig mot huvudgata ska utformas 
med särskild omsorg samt att marken längs med nya Björnängsvä-
gen ska ges ett prydligt och ordnat intryck och därför inte får an-
vändas för upplag eller förvaring. Skyltar på kvartersmark får endast 
göra reklam för inom området existerande verksamheter och ska 
vara fasta. 
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 Tillgänglighet 
För att ordna en säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikan-
ter planeras nya Björnängsvägen förses med trottoar och separat 
gång- och cykelväg. Passager anläggs i punkter där många naturligt 
väljer att korsa vägen. 

Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till 
byggnaders entréer, gång- och cykelvägar och friytor enligt gällande 
lagstiftning.  

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Rekreation och naturmiljö 
Planområdet innehåller inga naturområden eller ytor för rekreation. 
Enligt planprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Bålsta Lo-
gistik så kommer ett större sammanhängande naturområde med be-
fintliga stigar att genomkorsa verksamhetsområdet i nordsydlig rikt-
ning. Naturområdet kommer utgöra rekreationsområde för närbo-
ende samt arbetstagare i området. 

Gator och trafik Gatunät  
Västerskogs företagspark och det planerade verksamhetsområdet 
Björnbro angörs från E18 via Kraftleden. Kraftleden är utformad 
som en industrigata utan trottoarer och övergångställen. Gatan har 
en skyltad hastighet på 70km/h. Planer finns på att förbättra gestalt-
ningen och öka framkomligheten för oskyddade trafikanter på 
Kraftleden bland annat genom att en gång- och cykelväg anläggs på 
östra sidan om Kraftleden, passager för oskyddade trafikanter samt 
en cirkulationsplats där Björnängsvägen ansluter till Kraftleden. 
Cirkulationsplatsen avses även leda till en jämnare och lägre hastig-
het på gatan. Nedan visas antal fordon per vardagsmedelsdygn på 
Kraftleden och Björnängsvägen. Andelen tung trafik (lastbil med el-
ler utan släp) är 13% på de båda vägarna.  

Utbyggnaden av nya Björnängsvägen väster ut innebär att vägen, 
och därmed trafiken på nya Björnängsvägen, kommer att korsa be-
fintligt järnvägsspår till Benders verksamhet i plan. Kontakt kom-
mer att tas med Trafikverket för beslut om skyddsnivån på plan-
korsningen.  
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Karta: Blå siffror visar vardagsmedelsdygnstrafik år 2011. 

  

 Transporter med gods till och från den planerade verksamheten be-
räknas ske med tåg och lastbil. Huvuddelen av transporterna till an-
läggningen sker med 1 fullstort tåg/dag (ett fullstort tåg på 700 me-
ter motsvarar cirka 36 trailers med lastbil). Med samma tåg som an-
kommer anläggningen sker också utleverans av gods. Transporter 
med gods till och från anläggningen på tåg kommer att ske under 
lågtrafiktid. Transporter från anläggningen sker förutom med tåg 
också med cirka 250 lastbilar/dag, det vill säga cirka 500 fordonsrö-
relser per dag med lastbil. Dessa transporter kommer trafikera nya 
Björnängsvägen, Kraftleden och E18. Trafiken till området består 
också av personbilstrafik, cirka 150-200 personbilar per dag, som 
genereras av anställda. Utöver detta tillkommer kollektivtrafiken.  

Påverkan på Mälarbanan av förslaget till detaljplan bedöms som 
ringa då det är en så liten andel godståg samt att godstågen kommer 
trafikera banan under lågtrafiktid. E18 bedöms ej heller påverkas 
negativt till följd av förslaget till detaljplan då tillskottet av fordons-
rörelser är så pass litet (cirka 500 fordonsrörelser per dag med last-
bil) jämfört med dagens trafikmängder på E18 (cirka 22 100 fordon 
per dygn väster om trafikmotet och cirka 22 580 fordon per dygn 
öster om trafikmotet). Den uppkomna trafiken kommer troligtvis att 
fördelas relativt jämt mellan östlig respektive västlig riktning på 
E18 och det finns inga kända kapacitetsproblem vid Bålstas norra 
trafikplats.  
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 Planerad anläggning förutsätts också bli väl försörjd med kollektiv-
trafik, men viss personbilstrafik kommer att tillkomma till ovan 
nämnda siffror. Men då fler arbetstillfällen skapas lokalt i Bålsta till 
följd av anläggningen finns möjlighet att utpendlingen mot Stock-
holmsområdet minskar. Anläggningen kan bidra till att minska per-
sonbilstrafiken på E18. 

Den framtida trafikmängden på gatorna, nya Björnängsvägen och 
Kraftleden, har bedömts översiktligt i samband med upprättandet av 
Planprogram för Björnbro verksamhetsområde. Siffrorna är mycket 
osäkra, eftersom såväl lokaliseringstakt och omfattning av nya verk-
samheter i Björnbroområdet som utbyggnaden av nya bostäder väs-
ter därom inte kan preciseras. Den planerade Björnängsvägen samt 
omgestaltningen av Kraftleden ges en utformning som bedöms klara 
framtida beräknade trafikmängder. 

Nya Björnängsvägen föreslås få en gatusektion som redovisas i föl-
jande figur. Ett 19 meter brett utrymme krävs.  

 

 
 Bild: Gatusektion, 19 meter bred, för nya Björnängsvägen (huvudgata i 

detaljplanen) 

  
Den befintlig Björnängsvägen som ansluter till Vallalundavägen i 
norr kommer få en ny dragning genom det planerade verksamhets-
området och en ny anslutning till nya Björnängsvägen strax väster 
om Nyhagen och Västerskogs företagspark. Gatan ges en gatubredd 
på 7 meter och förses med en två meter bred trottoar på östra sidan. 
Se gatusektion nästa sida. Kvarvarande mark, 20 meter, mellan 
lokalgata och planerad anläggning, kvartsmark, planeras att använ-
das för dagvattenhantering. 
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 Bild: Gatusektion för ny lokalgata (del av befintliga Björnängsvägen) och 

dagvattenstråk, 29 meter bred 
 

 Gång- och cykeltrafik 
I Bålsta finns ett väl utbyggt gång och cykelvägnät mellan bostads-
områden. I samband med genomförandet av den planerade omge-
staltningen av Kraftleden kommer gatan att förses med gång- och 
cykelväg på gatans östra sida samt förses med övergångställen. Väs-
terskogs företagspark nås idag via befintlig gång- och cykelväg från 
bostadsområdet Skörby i söder. Det planerade verksamhetsområdet 
kommer att ansluta till befintligt och planerat gång- och cykelvägnät 
i samband med utbyggnaden av nya Björnängsvägen. Nya Björn-
ängsvägen kommer att förses med trottoar samt separat gång- och 
cykelväg för att skapa god tillgänglighet och en trygg trafikmiljö för 
de oskyddade trafikanterna. Övergångsställen kan anläggas i natur-
liga korsningspunkter. 

 Kollektivtrafik 
Västerskogs företagspark kollektivtrafikförsörjs av UL med buss-
linje 310. Busslinjen har en turtäthet på en tur i timmen på morgon 
och kväll och varannan timme på dagtid. Närmsta busshållplats är 
lokaliserad vid Räddningstjänsten Enköping-Bålsta, cirka 300 meter 
öster om planområdet.  

I samband med att Björnbro verksamhetsområde byggs ut finns be-
hov av att se över linjesträckningarna för kollektivtrafiken. Målet 
ska vara att förse Björnbro verksamhetsområde med så god kollek-
tivtrafik (hög turtäthet och närhet till busshållplats) så att de som ar-
betar i området väljer att åka kollektivt istället för bil till arbetet.  

 Parkering, varumottag och utfarter 
Angöring för bilister och transporter med lastbil sker från nya Björ-
nängsvägen i söder. Detaljplanen reglerar inte exakt placering av in- 
och utfarter utan detta avgörs i samband med bygglov. Tomten kan 
anslutas med ett järnvägsspår för godstrafik vilket innebär att varor 
kan tranporteras på järnväg.  
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 Parkeringsplatser ordnas på kvartersmark. Parkeringsplatser för be-
sökare och arbetstagare samt för lastbilar som väntar på sin tur vid 
lastning och lossning planeras att anläggas i området utefter nya 
Björnängsvägen.  

Järnvägstrafik Redan i dagsläget finns ett befintligt järnvägsspår som går utefter 
västra kanten på Västerskogs företagspark och som leder fram till 
Benders AB. Järnvägsspåret trafikeras av Benders AB men enligt 
avtal finns möjlighet att ansluta fler godsspår till spåret. Delar av 
befintligt godsspår får förbättrat planstöd i nu pågående detaljplan.  

I samband med utbyggnaden av Björnbro verksamhetsområde plan-
eras kvarter 3 försörjas med ett nytt järnvägsspår för godstrafik. 
Järnvägsspåret ansluter till befintlig växel till Mälarbanan. Utbygg-
naden av järnvägsspåret medför att delar av Räddningstjänstens öv-
ningsområde inom fastigheten Bålsta 3:356 tas i anspråk samt att 
markens nivåer behöver anpassas till rekommenderade lutningar för 
järnvägsspår för tung godstrafik.  

Störningar Industribuller 
Vid nyetablering av verksamheter gäller nedan angivna utomhus-
riktvärden för externt industribuller (se även Riktlinjer för externt 
industribuller, Råd och Riktlinjer 1978:5, Naturvårdsverket). Till 
verksamhet räknas även utrustning som alstrar buller då annan verk-
samhet ej bedrivs, exempelvis fläktar. Trafikbuller som uppstår på 
industritomten betraktas som industribuller och/eller beräknas in i 
ljudnivån från industrin. 

Områdesan-
vändning 

Ekvivalent ljudnivå, dBA Högsta ljudnivå, 
dBA-läge ”FAST” 

Dag kl. 
07-18 

Kväll kl. 18-
22 samt sön-

dag och 
helgdag kl. 

07-18 

Natt kl. 
22-07 

Momentana ljud 
nattetid kl. 22-07 

Arbetslokaler för 
ej bullrande 
verksamheter 

60 55 50 - 

Bostäder och re-
kreationsytor i 
bostäders grann-
skap samt utbild-
ningslokaler och 
vårdbyggnader 

50 45 40 
(Ej 

bild-
ningslo-
kaler) 

55 

 

 Buller som kan uppstå från anläggningen och som bedöms kan på-
verka omgivningen lokalt är interna och externa transporter samt 
temperaturaggregat på lastbilar och tåg.  

Genomförda beräkningar på industribuller visar att verksamheten 
uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden vid närmsta bostad för samt-
liga beräkningsfall. Detta under förutsättning att driften av fordon 
som hanterar logistiken internt (reachstacker och terminaltruck) inte 
är i drift mer än maximalt 3h 30 min (38%), vardera under nattetid 
klockan 07-22 på den norra sidan av verksamheten. Beräkningen är 
gjord utifrån dagens förutsättningar och nivåer på fordon.  
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 Trafikbuller 
Riksdagen har i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt de 
riktvärden för trafikbuller som normalt inge bör överskridas vid ny-
byggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller vä-
sentlig ombyggnad av trafikinfrastrukturen enligt tabellen nedan. 

 Ekvivalent ljudtrycks-
nivå 

Maximal ljudtrycks-
nivå 

Inomhus 30 dBA 45dBA (nattetid) 
Utomhus 

- Vid fasad 
- Uteplats 

 
55 dBA 

- 

 
- 

70 dBA 
 
Planerat och befintligt industrispår medger tåg med en högsta has-
tighet på 10km/h. Vägtrafik till och från det planerade verksamhets-
området kommer att trafikera nya Björnängsvägen och Kraftleden.  

 Genomförd bullerberäkning på spårtrafik och vägtrafik visar att be-
fintliga bostäder inte kommer att påverkas av buller från järnvägs-
trafiken till följd av utbyggnaden av kvarter nr 3 inom Björnbro 
verksamhetsområde. Befintligt godsspår till Benders AB ger en för-
sumbar påverkan i förhållande till det buller som kommer från 
Mälarbanan. De bostäder som får höga ljudnivåer på grund av järn-
vägen får det redan idag till följd av Mälarbanan. Vägtrafiken har, 
enligt utförda beräkningar, ingen eller liten påverkan på bostäder i 
området. För de få bostäder som överskrider riktvärdet är fönsteråt-
gärder en rimlig åtgärd.  

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Planområdet genomkorsas av överföringsledningar till Krägga och 
Enköpings kommun för dricksvatten och spillvatten. Ledningarna 
måste flyttas vid en exploatering av området. Befintliga ledningar 
har kapacitet att klara den nya anläggningen.  
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 Dagvatten 
Så gott som hela planområdet kommer att bestå av bebyggda 
och/eller hårdgjorda ytor vilket ställer krav på dagvattenhanteringen 
i området. Principen för dagvattenhanteringen är att dagvatten skall 
hanteras så lokalt och nära källan som möjligt för att minimera upp-
komsten av flöden och föroreningar. Befintliga dagvattenledningar i 
närliggande områden har inte kapacitet att ta emot mer dagvatten än 
i dagsläget. Därför krävs ett separat avledningssystem i form av 
dagvattenstråk som ansluts till befintlig bäck/dike som leder till re-
cipient Mälaren. Dagvattenanläggning inom tomtmark ska dimens-
ioneras för att klara ett 5 års regn samt att fördröja dagvattenflöden 
som motsvarar naturlig avrinning. 

Exakt utformning av dagvattenanläggningen tas fram i samband 
med projektering av området. Dagvattensystemet ska dock utformas 
så att det kan tjäna som spridningsväg för salamandrar. Detaljplanen 
anger att dagvatten ska fördröjas inom tomtmark samt att riktlinjer i 
kommunens dagvattenpolicy ska efterföljas.  

 På allmän platsmark, utefter lokalgatan, föreslås en 20 meter bred 
zon som avses användas för dagvattenhantering.   

 Värme 
Håbo kommuns energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bland annat att: 
1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl före-
ligger. 
2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärr-
värme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 
3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommende-
ras där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör upp-
fylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv. 
4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär 
uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank in-
stalleras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för 
primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall ackumulator-
tank installeras. 
 

 Det finns ett utbyggt fjärrvärmenät i delar av Bålsta. Västerskogs fö-
retagspark är inte anslutet till fjärrvärmenätet men det finns en lokal 
produktionsenhet. Det är stor brist i fjärrvärmeproduktionen i områ-
det i dag så några nya kunder kan inte anslutas till fjärrvärmenätet. 
Till år 2017 planeras ett nytt kraftvärmeverk stå klart i Upplands 
Bro vilket ger möjlighet att knyta ihop produktionen och då också 
ansluta nya kunder i Bålsta.  

Den planerade anläggningen har endast behov av tillförd energi för 
uppvärmning av lokalerna under ett fåtal dagar per år. Uppvärm-
ningen kommer vid dess tillfällen troligtvis att ske med värmepump.  
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 El 
Området är i dagsläget inte försörjt med el. Elnätet inom planerat 
verksamhetsområde kommer att byggs ut från öster. Då planerad an-
läggning inom kvarter 3 är så pass stor finns det möjlighet att an-
sluta verksamheten direkt till högspänningskabeln. Vid annan verk-
samhet än den planerade inom planområdet, kvarter 3, bör området 
försörjas med två nätstationer som placeras utefter huvudgatan med 
några hundra meter mellanrum. Varje nätstation har behov av en yta 
som är 6*6 meter. Inom en radie på 5 meter från den ytan får inga 
byggnader placeras. Område för teknisk anläggning, ej låst i läge, 
reserveras i detaljplanen. 

 Befintliga luftledningar som korsar det planerade industrispåret i 
nordsydlig riktning behöver markförläggas vid en utbyggnad av in-
dustrispåret.  

 I samband med utbyggnaden av nya Björnängsvägen behöver kraft-
ledningsstolparna för befintlig luftledning som korsar den planerade 
nya Björnängsvägen i nordsydlig riktning förstärkas, alternativt att 
ledningen markförläggs. 

 Tele och data 
Telekablar och bredbandsnät kommer att dras fram i området.  

 Avfall 
Avfall hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. Närm-
aste återvinningsstation finns inom Västerskogs företagspark.  

Trygghet och säker-
het  
 

Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra 
olycksrisker inom eller utanför planområdet. Planområdet ligger 
inte heller inom någon känd riskkällas riskområde. Det finns således 
inga riskkällor som kan påverka människor och miljö inom planom-
rådet. Om det i framtiden blir aktuellt med en ny verksamhet som 
omfattar transporter till och från området med farligt gods eller be-
tydande kemikaliehantering inom planområdet ska en riskutredning 
utföras. Området gränsar till befintligt brandstationsområde, vilket 
med ett väl utbyggt vägnät, medför kort framkörningstid till delom-
råden. 
 

 I samband med utbyggnad av infrastruktur som vatten och avlopps-
ledningar ska området försörjas med ett brandpostnät. Gällande rikt-
linjer för flödeskapacitet och utformning ska följas. 
 
En utbyggd infrastruktur av gång- och cykelvägar inom planerat 
verksamhetsområde samt i angränsande områden bidrar till att skapa 
en trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  
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Miljökonsekvenser En behovsbedömning har tagits fram av Håbo kommun som har 
stämts av med länsstyrelsen i Uppsala län. Detaljplanen bedöms ge 
en sådan betydande påverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. 
En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. Mil-
jökonsekvensbeskrivningen, daterad 2013-09-05, har upprättats av 
Sweco Environment AB i Västerås. Miljökonsekvensbeskrivningen 
bifogas i helhet till detaljplanen som bilaga. Nedan följer en sam-
manfattning: 

De aspekter av planens genomförande som bedöms få störst konse-
kvenser är påverkan på naturmiljö, yt- och grundvatten, landskaps-
bild, kulturmiljö, buller, trafik och tillgänglighet, luft samt rekreat-
ion och friluftsliv. 

 
 De sammantagna konsekvenserna för trafik och tillgänglighet be-

döms bli måttligt positiva till följd av att en ändamålsenlig väg med 
tillhörande gång- och cykeltrafik byggs ut vid verksamhetsområdet. 
Möjligheterna till kollektivtrafik till området bedöms vara goda. 

 När det gäller yt- och grundvatten liksom påverkan på luft bedöms 
det bli små positiva konsekvenser. Det planeras för dagvattenåtgär-
der för att minska påverkan av ökade dagvattenflöden liksom sprid-
ning av föroreningar. Luftkvalitén kan försämras lokalt men lokali-
seringen av verksamheter utanför tätorten bidrar till bättre luftkvali-
tét i andra delar av kommunen och utanför planområdet.  

De sammantagna konsekvenserna avseende naturmiljö och land-
skapsbild bedöms bli måttligt negativa på grund av de stora ytor 
som omvandlas till verksamhetsområde med avplaning av ytan och 
minskade naturområden som följd. För större vattensalamander be-
döms de skydds- och kompensationsåtgärder som vidtas förbättra 
möjligheten att populationen lokalt ska få god bevarandestatus sam-
tidigt som spridningsvägar säkerställs. 

För buller, kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv bedöms det bli 
små negativa konsekvenser av planens genomförande. En utredning 
visar att ett bullerriktvärde för vägtrafik överskrids vid ett bostads-
hus medan det tillkommande industrispåret inte kommer påverka 
bullersituationen vid befintliga bostäder alls. Möjligheterna till re-
kreation påverkas när naturmiljön omvandlas till verksamhetsom-
råde. I det framtida Björnbro verksamhetsområde kommer natur-
mark att sparas i vissa delar. Exploateringen kommer medföra att 
fornminnen behöver tas bort. Borttagande av fornminnen kräver till-
stånd från länsstyrelsen. 

Planens genomförande bedöms inte medföra att någon miljökvali-
tetsnorm kommer att överskridas. 
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 Planens bidrar positivt till flera nationella miljömål men påverkar en 
del miljömål negativt.  

MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska mil-
jöpåverkan. 

Det rekommenderas bland annat att miljöpåverkan för hela det 
framtida verksamhetsområdet studeras. Enskilda detaljplaners på-
verkan behöver inte medföra negativ miljöpåverkan men den sam-
mantagna effekten av hela verksamhetsområdet kan se annorlunda 
ut. 

Miljökvalitetsnormer Utomhusluft 
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan 
på miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvä-
vedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och 
partiklar (PM10 och PM 2.5). 

 Vattenförekomster 
Enligt Vattenmyndighetens databas VISS har Mälaren-
Gripsholmsviken god ekologisk och kemiska status. Det bedöms 
finnas risk att den kemiska stutsen försämras till år 2015. Orsaken 
till försämrad kemisk status skulle vara halten av TBT från hamn-
verksamhet. Även förekomst av koppar, PCB, lösningsmedel och 
petroleumprodukter från hamnverksamheter bedöms medföra risk 
för försämrad kemisk status.  

 Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan 
gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god 
kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets ke-
miska och kvantitativa status. Bedömningen grundar sig på följande: 

• Dagvatten från planområdet kommer att renas i en dagvat-
tendamm innan det släpps vidare till befintligt dike. Det in-
nebär att vatten från dagvattendammen kommer att transpor-
teras drygt 6 km i dike innan det når recipienten Mälaren. 
Diken har generellt en god reningsförmåga för dagvatten.  

• Då dagvatten från planområdet föreslås renas i en damm 
finns goda möjligheter att ta hand om utsläpp från olyckor 
genom att tillfälligt proppa utflödet från dammen för att 
kunna pumpa bort föroreningarna. Det finns även goda möj-
ligheter att avskilja olja.  

• Utanför planområdet planeras för ett dagvattenstråk för om-
händertagande av dagvatten från verksamhetsområdet. Ut-
formningen av detta stråk är inte planerad men här finns 
möjligheter att uppnå rening vilket kan minska förorenings-
halter och mängder ytterligare.  

• Möjlighet finns också att ta hänsyn till utspädningseffekten i 
Mälaren vilket minskar föroreningshalten. 
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 • En jämförelse av föroreningsmängder via dagvatten från 
planområdet och utsläpp från reningsverket utgör utsläppen 
från dagvatten en liten procentuell andel av utsläppen från 
avloppsreningsverket med avseende på kväve och fosfor. 
När det gäller metaller utgör dagvattenutsläppen efter rening 
i diket mindre än 10 % av utsläppen från reningsverket med 
undantag av Zink och Bly. Bly utgör 38 % av utsläppen från 
reningsverket. Mängden från både reningsverket och dagvat-
ten bedöms dock som liten. Utspädningseffekten har inte 
vägts in i bedömningen.  
 

Det planerade dagvattenstråket utanför planområdet bör beaktas i 
bedömningen. Anläggandet av detta gör att det finns goda möjlig-
heter att ytterligare minska föroreningsmängder från planområdets 
dagvatten. Det är dock inte möjligt att beräkna hur mycket eftersom 
det inte finns något underlag om dagvattenstråket än. Bedömningen 
är att miljökvalitetsnormerna för Mälaren inte kommer att påverkas 
negativt.  
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GENOMFÖRANDE  

Organisatoriska  
åtgärder 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt nya 
plan- och bygglagen (2010:900). 

 Tidplan 
Preliminär tidplan för detaljplanen är enligt följande: 

Samråd    maj – juni 2013 
Granskning    oktober 2013 
Granskning 2  september 2015 
Antagande    december 2015 
Laga kraft    januari 2016 
 

  Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att 
gälla tills den ändras eller upphävs. 

Möjlighet finns att bygga ut kvarter nummer 3 i etapper.  

 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 
Kilenkrysset AB (benämns byggherren) och Håbo kommun ansva-
rar för planens genomförande.  

Byggherren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten på kvar-
tersmark samt eventuella ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor 
till följd av genomförandet av detaljplanen (nytt järnvägsspår, infar-
ten till E-on, markförläggning och flytt av ledningar). Byggherren 
förutsätts utföra och bekosta alla nödvändiga åtgärder för att klara 
uppställda krav på dagvattenhantering enligt kommunens dagvat-
tenpolicy inom planområdet. Byggherren är även ansvarig för ge-
nomförande av de skydds- och kompensationsåtgärder som har be-
slutats av länsstyrelsen avseende större vattensalamander. 

 Kommunen är huvudman för allmänna gator, naturområden samt 
vatten och avloppsledningar. E-on är huvudman för fjärrvärme och 
elnät.  

 Avtal 
Ett avtal som reglerar ekonomi, ansvar och erforderlig markregle-
ring ska träffas mellan Håbo kommun, Håbo Marknads AB och 
byggherren innan detaljplanen antas.  

Avtal bör upprättas som ger byggherren rätt att ansluta stickspår till 
befintligt godsspår.  
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Tekniska åtgärder Tekniska utredningar 
Projektering av industrispår, VA- och dagvattenanläggningar, el och 
fjärrvärme ska ske i samråd mellan byggherren, E-on, Håbo kom-
mun och Benders AB.  

Eventuella kompletterande tekniska undersökningar skall ombesör-
jas och bekostas av byggherren. 

Ekonomiska åtgärder Planekonomi 
Kommunens kostnader för handläggandet av detaljplanen betalas av 
byggherren i enlighet med tecknat planavtal.  

 Byggherren bekostar dessutom genom plankonsult upprättandet av 
planhandlingar samt det underlag som krävs för detaljplanens fram-
tagande. 

Byggherren bekostar förutom anläggnings- och byggnadsarbeten på 
kvartersmark även ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor som 
härrör från exploateringen. Dessa är markförläggning av luftledning 
till följd av nytt industrispår, flytt av överföringsledningar för spill-
vatten och dricksvatten, iordningställande av infart till fastigheten 
Brunna 1:12 i samband med utbyggnad av industrispår och föränd-
rad höjdsättning av mark samt skydds- och kompensationsåtgärder 
för bevarande av större vattensalamander.  

 Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnaden av ny lokalgata, 
utbyggnad av Björnängsvägen väster ut, anläggandet av ny cirkulat-
ionsplats vid korsningen Kraftleden och Björnängsvägen samt för-
stärkning av kraftledningsstolpar till följd av ny väg. De fastighets-
bildningsåtgärder som erfordras för genomförandet av detaljplanen 
bekostas av kommunen. 

Förutom köpeskilling för marken kommer byggherren få erlägga ett 
belopp som utgör andel i Björnbroområdets infrastruktur samt för 
fastighetsbildningsåtgärder. 

Eventuella arkeologiska åtgärder inom planområdet utförs och be-
kostas på kvartersmark av byggherren och på allmän platsmark av 
kommunen.  
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Fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 
Genomförandet av detaljplanen innebär att en eller flera fastigheter 
kan bildas inom område som betecknas JU i planen.  

Områden som avsatts som allmän platsmark (natur, huvudgata och 
lokalgata) på plankartan ska genom fastighetsreglering överföras till 
kommunens gatu- och parkmarksfastighet i området.  

Gemensamhetsanläggningen Lundby GA:1 måste omprövas i sam-
band med genomförandet av detaljplanen. Ombildandet i framtiden 
innebär att kommunen övertar ansvaret för den del av befintliga 
Björnängsvägen som i detaljplanen benämns som Lokalgata (kom-
munal väg). Håbo kommun skall ansöka om och bekosta en sådan 
lantmäteriförrättning. I förrättningen skall även eventuell ersättning 
till de delägande fastigheterna till Lundby Ga:1 utredas och be-
stämmas. 

 Vid byggnation av stickspåret och lokalgatan skall, vid behov av till 
exempel avstängning av väg, en alternativ väg föreslås så att fram-
komlighet finns för de delägande fastigheterna. 

Servitut bör bildas för nytt järnvägsspår till förmån för nyttjaren. 

 Befintlig ledningsrätt för dricksvattenledning och spillvattenledning 
kan behöva ändras till nytt läge. Befintlig ledningsrätt för stark-
strömsledningar behålls. Ledningsrätt till förmån för ledningshava-
ren kan bildas för eventuella framtida nätstationer. Ansökan om 
ledningsrätt görs av respektive ledningshavare. 

 Namnfrågor 
Befintliga Björnängsvägen från norr, förbi bland annat Brunna 1:12 
och Bålsta 3:356, bör ges ett nytt namn. Förlängningen av Björn-
ängsvägen väster ut föreslås få namnet Björnängsvägen. 

Konsekvenser av fas-
tighetsrättsliga åtgär-
der 

Möjlighet för Räddningstjänsten Enköping-Håbo att nyttja fastig-
heten Bålsta 3:356 kvartstår men kommer att inskränkas då nytt 
järnvägsspår planeras att anläggas i kanten av fastigheten. Bålsta 
3:356 kommer att belastas med ett servitut.  

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Planhandlingen har upprättas av Staffan Stenvall och Helena Hans-
son, Sweco Architects i Västerås, i samarbete med tjänstemän inom 
Håbo kommun, Håbo Marknads AB samt Kilenkrysset AB. 

 

Bålsta i juli 2015 
Håbo kommun 

 

Märit Olofsson Nääs 
T.f Plan- och Utvecklingschef 

 

Emma Zetterman  
Planarkitekt 
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