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Icke-teknisk sammanfattning 
 

Håbo kommun har tagit fram ett planprogram för Björnbro verksamhetsområde som ligger i 

utkanten av Bålsta. Programmet innefattar ett flertal detaljplaner med samma syfte, att skapa 

förutsättning för lager- och logistikverksamheter. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

omfattar detaljplanen för kvarter 2. Syftet med MKB:n är att integrera miljöaspekter i 

detaljplanearbetet och att belysa de miljökonsekvenser som finns kopplade till planen. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager- och logistikanläggningar, men 

även tekniska anläggningar och ej störande verksamheter tillåts. Planområdet är 28,5 ha stort, 

och består idag mestadels av skogs- och jordbruksmark. Inom kvarteret finns även en 

övningsbyggnad för brandförsvaret samt en nätstation för EON. Ett spårreservat finns inom 

den östra delen av planområdet, men ingår inte i detaljplanen. 

 

Detaljplanen har bedömts medföra betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som 

behandlas i MKB:n är: ytvatten, naturmiljö, friluftsliv och rekreation, riksintressen och 

naturresurser, landskapsbild, kulturmiljö, luftkvalitet och buller. Samtliga miljökonsekvenser 

beskrivs under avsnitt 6 och en samlad bedömning ges under avsnitt 10. 

 

Planförslaget har bedömts leda till liten negativ konsekvens för ytvatten, naturmiljö samt 

buller. De miljöaspekter som får en måttlig negativ konsekvens av planförslaget är friluftsliv 

och rekreation, riksintressen och naturresurser, landskapsbild, kulturmiljö samt luftkvalitet. 

 

Bedömningarna baseras på att det kommer att ske stora förändringar på naturmiljön, då 

jordbruk- och skogsmark ersätts med verksamhet och hårdgjorda ytor. Denna förändring 

bidrar till borttagande av befintlig naturmiljö som innefattar två fornlämningar, påverkan på 

rekreationsmöjligheten samt landskapsbilden i området, påverkan på naturresurser som jord- 

och skogsbruk, ökning av flöde och föroreningsinnehåll i dagvattnet, ökat buller samt ökning 

av luftutsläpp. Trots ökade utsläpp bedöms inga miljökvalitetsnormer att överskridas vid 

exploatering enligt planförslaget. Bedömningarna som gjorts inbegriper planlagda 

anpassningsåtgärder samt förutsätter att samtliga föreslagna åtgärder för 

dagvattenhanteringen utförs. 

 

Av de miljökvalitetsmål som beaktats i denna MKB är det endast miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö som får en positiv måluppfyllelse genom exploatering av kvarter 2. Övriga 

miljökvalitetsmål bedöms få en negativ måluppfyllelse.  

 

Exploatering enligt planförslaget bedöms leda till ett antal sakprövningar som kommer att 

prövas separat. Sakprövningarna bör i möjligaste mån samordnas så att flera lagrum 

behandlas i ett sammanhang vid en samlad ansökan.  
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1 Inledning 

1.1. Bakgrund till projektet 

Den fördjupande översiktsplanen (FÖP) från 2010 för Bålsta tätort visar att inriktningen för 

kommunens översiktsplanering är att skapa verksamhetsområden med goda 

logistikförutsättningar i goda lägen.  

 

Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort har gett upphov till ett planprogram för 

Björnbro verksamhetsområde (Håbo kommun, 2013). Detta planprogram togs fram av Håbo 

kommun år 2013, som en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Detta område anses 

attraktivt och lämpligt för lager- och logistikverksamheter utifrån dess lokalisering nära 

industrispår och E18 vilket underlättar omlastning mellan olika transportsätt.  

 

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

kvarter 2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager- och 

logistikanläggningar väster om Bålsta tätort. Även tekniska anläggningar och ej störande 

verksamheter tillåts. Planområdet är 28,5 ha stort och består idag mestadels av skogs- och 

jordbruksmark. 

1.2. Framtagande av MKB 

Syftet med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att integrera 

miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. MKB:n 

kommer således att utgöra ett av beslutsunderlagen under detaljplanearbetet.  

 

MKB:n ska innehålla en beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som 

identifierats för genomförandet av detaljplanen och som ska tillhandahållas samtidigt med 

planförslaget under samråd, remissförfarande och granskning av planförslaget. Identifierade 

miljöeffekter till följd av detaljplanens genomförande ska även jämföras med en situation om 

inte detaljplanen kommer till stånd, ett så kallat nollalternativ. Föreslagna skadeförebyggande 

åtgärder och kompensationsåtgärder som syftar till att mildra identifierade negativa 

miljöeffekter vägs in i konsekvensbedömningen. MKB:n ska slutligen innehålla förslag till 

uppföljning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas 

medföra. 
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2 Avgränsning 

2.1. Geografisk avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen har begränsats till den miljöpåverkan som härrör från 

genomförandet av planförslaget inom det berörda detaljplaneområdet för kvarter 2. Detta 

innebär i huvudsak att planområdet och dess närmsta omgivning behandlas i MKB. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta där ungefärlig lokalisering av planområdet för kvarter 2 markerad med svart streckad linje 
i nordvästra utkanten av Bålsta tätort (Håbo Kommun, 2021c). 
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2.2. Avgränsning av miljöaspekter 

Undersökningssamråd har hållits mellan Håbo kommuns miljöbedömningsgrupp och 

Länsstyrelsen i Uppsala län (Håbo kommun, 2020; Länsstyrelsen Uppsala, 2020). 

Genomförande av planen har bedömts leda till betydande miljöpåverkan och en fullständig 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt kap 6 MB behöver upprättas.  

 

Ett avgränsningssamråd utfördes muntligt mellan Länsstyrelsen Uppsala och Håbo kommun 

under oktober 2021 efter att samrådsunderlag lämnats in till länsstyrelsen.  

 

Följande miljöaspekter kommer att behandlas i MKB:n. 

• Ytvatten  

• Naturmiljö 

• Friluftsliv och rekreation 

• Riksintressen och naturresurser 

• Landskapsbild 

• Kulturmiljö 

• Luftkvalitet 

• Buller 

Kumulativa effekter och behov av åtgärder för klimatanpassning redovisas i MKB:n. 

 

Länsstyrelsen ansåg det positivt att kumulativa effekter kommer att tas upp i MKB:n men att 

samrådsunderlaget för avgränsningssamrådet inte belyst frågan om alternativ tillräckligt.  

Ett antal sakprövningar enligt miljöbalken har identifierats som behöver miljöprövas i 

samband med genomförandet av planförslaget. Dessa åtgärder och verksamheter prövas och 

konsekvensbedöms i särskild ordning och innebär i vissa fall förutsättning för att redovisat 

planförslag i denna MKB kan genomföras. Så länge dessa är oprövade riskerar alltså planerad 

markanvändning att inte komma till stånd enligt planförslaget. Se vidare avsnitt 12. 

2.3. Avgränsning i tid 

Påverkan från såväl nollalternativet som för genomförandet av planförslaget förutses för en 

situation i området om ca 15 år eller ca år 2035. Vid denna tidpunkt bör såväl kända 

lagakraftvunna detaljplaner i närområdet realiserats som den nu aktuella detaljplanen för 

kvarter 2. 

2.4. Förutsedda sakprövningar 

Ett antal sakprövningar enligt miljöbalken har identifierats som behöver miljöprövas i 

samband med genomförandet av planförslaget. Dessa åtgärder och verksamheter prövas och 

konsekvensbedöms i särskild ordning och innebär i vissa fall förutsättning för att redovisat 

planförslag i denna MKB kan genomföras. Så länge dessa är oprövade riskerar alltså planerad 

markanvändning att inte komma till stånd enligt planförslaget. Se vidare avsnitt 12. 
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3 Metod och bedömning  

3.1. Bedömningsmatris 

MKB:n beskriver konsekvenser för de betydande miljöaspekter som dels identifierats av 

kommun och länsstyrelse, dels det som framkommit under MKB processen. Graden av 

miljöpåverkan från planförslaget jämförs med nollalternativet och konsekvensbedöms. 

Skadeförebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder som utgör åtaganden, exempelvis 

planbestämmelser, ingår i planförslaget och vägs in i konsekvensbedömningen. Övriga möjliga 

skadeförebyggande eller skadelindrande åtgärder beskrivs som övriga anpassningsåtgärder. 

Övriga anpassningsåtgärder vägs inte in i bedömningen. Detta gör att bedömningarna är 

konservativa. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används främst relevanta 

miljömål, miljökvalitetsnormer, skyddsvärden och riktvärden. Konsekvenserna delas in i 

försumbar, liten, måttlig, stor och mycket stor konsekvens, se Tabell 1. Nedanstående matris 

redovisar bedömningen av de negativa konsekvenserna. Det kan även uppkomma positiva 

konsekvenser vilket i sådana fall påpekas särskilt. 
 
Tabell 1. Matris för bedömning av konsekvenser, exempelfärger för negativa konsekvenser.  

 

stort 

värde 

 

måttlig 

konsekvens 

 

 

stor 

konsekvens 

 

mycket stor 

konsekvens  

 

måttligt 

värde 

 

liten 

konsekvens 

 

 

måttlig 

konsekvens 

 

 

stor 

konsekvens 

 

litet 

värde 

 

försumbar 

konsekvens 

 

 

liten 

konsekvens 

 

måttlig 

konsekvens 

 

liten+/- 

effekt 

måttlig+/- 

effekt 

stor+/- 

effekt 

 

Tabell 2. Förklarande text om graden av konsekvenser.  

Grad av konsekvens Förklaring 

Mycket stor  

negativ konsekvens 

Stor påverkan på högsta värde som exempelvis Natura 2000-

område, riksintresse naturmiljö eller kulturmiljö, mycket 

skyddsvärda arter eller miljöer. Påverkan är så omfattande att 

värdet försvinner helt eller påverkas i mkt hög grad. Många 

människor drabbas.  

Stor negativ  

konsekvens 

Stor påverkan på måttligt värde eller måttlig påverkan på högt 

värde, exempelvis naturreservat, bevarandevärt odlingslandskap 

eller kulturhistorisk bygd. Påverkan är så omfattande att värdet 

påverkas i hög grad. Många människor drabbas. 
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Måttlig negativ  

konsekvens 

Måttlig påverkan på måttligt värde, exempelvis område i 

kommunalt program eller liknande. Måttliga negativa effekter på 

värdet, som minskar i omfattning eller kvalitet. Relativt få 

människor drabbas. 

Liten negativ  

konsekvens 

Liten påverkan på måttligt värde eller måttlig påverkan på litet 

värde, t.ex. skog i närhet till bostäder. Värdet minskar något i 

omfattning eller kvalitet. Relativt få människor drabbas.  

Positiva  

konsekvenser 

Förbättrade möjligheter för miljövärde eller intresse. Både värdet 

och påverkan kan vara i skalan liten, måttlig eller stor. Värdet 

ökar i omfattning eller kvalitet genom att exempelvis en barriär 

byggs bort, tillgängligheten till värdet ökar, befintliga utsläpp 

minskas eller liknande. 

 

3.2. Osäkerhetsanalys 

I detta avsnitt anges vilka sakområden som främst orsakat svårigheter vid upprättandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Då det inte är bestämt vilka verksamheter som kommer att befinna sig inom planområdet 

finns det osäkerhet i hur verksamheterna kommer påverka flera av miljöaspekterna såsom 

t.ex. ytvattnet, luftkvalitet, bullersituationen.  

 

Det är även svårt att uppskatta den ökade trafikmängden och hur trafikens utsläpp kommer 

att påverka luftkvaliteten i området. 

 

I denna MKB har kumulativa effekter diskuterats (avsnitt 7). Osäkerhet finns bland annat för 

framtida användning av närliggande områden och osäkerhet följer då i bedömningen av 

kumulativa effekter. 
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4 Områdesbeskrivning 

Planområdet Logistik Bålsta kvarter 2 är beläget ca 3 kilometer nordväst om Bålsta tätort 

(Figur 2)  och består idag mestadels av oexploaterad skogs- och åkermark (i träda). Eftersom 

åkermarken inte är brukad på en tid är den under igenväxning. Inom kvarteret finns även en 

övningsbyggnad för brandförsvaret samt en nätstation för EON. Planområdet består av del av 

fastigheten Lundby 2:1, Bålsta 1:614 och Bålsta 3:356. 

 

Mälarbanan (järnväg) går strax norr om planområdet, och ytterligare norrut ligger E18. 

Närmsta bostadsbebyggelse återfinns ca 50 m i sydostlig riktning, ca 100 m i nordlig riktning 

samt 100 m i västlig riktning. Befintligt verksamhetsområde (Västerskogs företagspark) 

återfinns sydost om aktuellt planområde. 

 

 

Figur 2. Översiktskarta som visar planområdets ungefärliga placering inom svart markering. Modifierad från 
Eniro, 2021. 

Jordartskartan (SGU, 2021) visar en varierad fördelning av jordarter inom planområdet, med 

postglacial finlera, glacial lera, berg, sandig morän samt postglacial finsand (Figur 3). 

Genomsläppligheten inom planområdet är låg till medelhög (SGU , 2021). 

 

Sweco har utfört en översiktlig undersökning av de geotekniska förhållandena inom kvarter 2 

(Sweco, 2014). Undersökningar har utförts inom området för föreslagna väg- och 

järnvägssträckor samt för planerad dagvattenanläggning. Kvartersmarken i övrigt har ej 

undersökts.  
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Utförd sondering visar att jorden huvudsakligen utgörs av lermark. Områden med fastmark, 

ytnära berg och mindre områden med berg i dagen, förekommer dock inom den östra delen 

av kvarteret. Jordens mäktighet till sonderingsstopp i friktionsjorden under leran har som 

mest uppmätts till 22 m. Utifrån utförda sonderingar bedöms nivå för nuvarande mark inom 

kvarter 2 variera mellan ca +32 och +35. (Sweco, 2014). 

 

 

Figur 3.  Jordartskarta med ungefärlig placering av planområdet markerad med svart streckad linje. Modifierad 
från (SGU, 2021). 

Aktuellt planområde ligger väster om Vreta-Bålsta grundvattenmagasin. Enligt SGUs karttjänst 

återfinns inget grundvattenmagasin under aktuellt planområde, och uttagsmöjligheterna är 

mindre goda (SGU, 2021). 

 

Planområdet omfattas av markavvattningsförbud, innehåller två biotopskyddade diken och 

ett biotopskyddat röse. Planområdet innefattar även jordbruksmark som är en viktig 

naturresurs. Planområdet innefattar även potentiella livsmiljöer för större vattensalamander, 

en skyddad art som tidigare återfunnits strax utanför planområdet. Inom planområdet 

återfinns även två fornlämningar. 
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4.1. Översiktsplan 

Den fördjupande översiktsplanen (FÖP) från 2010 för Bålsta tätort visar att inriktningen för 

kommunens översiktsplanering är att skapa verksamhetsområden med goda 

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

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

och logistikverksamheter utifrån dess lokalisering nära industrispår och E18 vilket underlättar 

omlastning mellan olika transportsätt. Förslaget i översiktsplanen ska även underlätta en 

utökad användning av industrispåret och det finns planer på en ny vägförbindelse från 

Björnbro till Kraftleden som ligger i anslutning till området (Håbo kommun, 2010a). 

4.2. Planprogram Björnbro verksamhetsområde 

Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort har gett upphov till ett planprogram för 

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

kommun, 2013). Planprogrammet för översiktsplanen Björnbro syftar till att utveckla 

planprogramområdet för verksamheter inom industri, logistik, hantverk och lager. Det utgör 

grunden för kommande och befintliga detaljplaner i området. Hela planprogramområdet för 

Björnbro verksamhetsområde har en total area på ca 200 ha, och har delats in i tre delar: A, B 

och C (Figur 4). Större delen av planprogramområdet bestod ursprungligen av skog och en 

mindre del av åker. 

 

Topografiskt kan området delas in i tre olika delar. Sydvästra delen är kuperad och består av 

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

Dessa marker utgör delområde A. Områdena B och C är belägna norr om järnvägen och består 

av kuperad skogsmark. Mälarbanan går diagonalt genom området och utgör en gräns mellan 

område A och B. Anslutande industrispår till Mälarbanan utgör områdets östra gräns. E18 går 

norr om området, längs med delområde B och C:s yttre gräns (Håbo kommun, 2013). Det nu 

aktuella området för planförslaget (kvarter 2) är beläget i den norra delen av delområde A (se 

gul markering i Figur 4).  

 

Planförslaget för kvarter 4 håller sig i stort till intentionerna i programmet. Den norra delen av 

Kvarter 3 planlades inte i samband med den detaljplanen utan tas istället med i Kvarter 2. 

Enligt skissen fanns även tankar på att placera ett stickspår för omlastning parallellt med 

Mälarbanan samt vägförbindelse västerut i samma läge. Dessa tankar är inte längre aktuella. 

Vägen kommer behållas men med samma låga standard som idag och endast avsedd för de 

sällsynta fallen av höga transporter som inte kan passera under Mälarbanan. 

 

Detaljplanerna för kvarter 3 och 4 samt kvarter 5 och 6 är antagna och lagakraftvunna och är 

i färd med att genomföras. Detaljplanen för kvarter 1 är inte påbörjad liksom 

detaljplaneringen av områdena B och C norr om Mälarbanan. 
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Figur 4. Kvartersindelning över planprogramområdet för Björnbro verksamhetsområde. Nytt detaljplanområde för 
kvarter 2 ses inom gul markering. Modifierad från Håbo kommun, 2013. 

4.3. Gällande detaljplaner 

Planområdet för kvarter 2 gränsar till två gällande detaljplaner och ersätter delvis en av dem.  

Den ena är planområdet för kvarter 3 (nr 419 i Figur 5 nedan) som är under utbyggnad i 

skrivande stund. Detaljplanen för kvarter 3 angränsar mot aktuell detaljplan för kvarter 2 i 

söder. Detaljplanen för kvarter 3 är lagakraftvunnen sedan 2018 och genomförandetiden är 

till 2028. Området för kvarter 3 är ca 35 hektar stort och detaljplaneras för logistikverksamhet. 

 

Den andra befintliga detaljplanen är Detaljplan 242 som idag innefattar brandövningsområde 

samt mottagningsstation för el. Detaljplanen vann laga kraft 1992 och genomförandetiden 

utgick 2002. Denna befintliga detaljplan ersätts delvis av föreslagen detaljplan för kvarter 2 

(se Figur 5 nedan). 
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Figur 5. Gällande detaljplaner i området (röda) samt ungefärligt planområde för Kvarter 2 (grönt). Planförslaget 
för Kvarter 2 ersätter delvis detaljplan 242. (Håbo kommun, 2021c). 

5 Alternativredogörelse 

5.1. Genomförande av detaljplanen 

Detaljplanen för Håbo kvarter 2 syftar till att möjliggöra utveckling av verksamhetsområdet i 

Björnbro / Logistik Bålsta. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager- och 

logistikanläggningar, men även tekniska anläggningar och ej störande verksamheter tillåts. 

 

Planområdet är 28,5 ha stort, varav kvartersmark utgör ca 24,5 ha (blått i Figur 6). Resterande 

yta är planlagd som naturmark. Högsta nockhöjd begränsas till 20 m i den västra delen och 17 

m i den östra. För att möjliggöra skorsten på värmeanläggning/miljöinnovationscentret får en 

viss del yta en totalhöjd på 35 meter. Fullt utbyggt tillskapar planförslaget ca 9 ha. Ett 

spårreservat finns inom den östra delen av planområdet, men ingår inte i detaljplanen. I 

nuläget finns inga planer på att bebygga spår inom reservatet, men det kan komma att ske i 

framtiden. Befintlig väg (Björnängsvägen) som går längs järnvägen i den nordvästra delen av 

planområdet är ett servitut för fastigheter i närheten och kommer därmed att vara kvar.  

 

Förslaget är i enlighet med fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram och skapar 

arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling. Eftersom 

Håbo idag är en utpendlingskommun är det av stor vikt att balansera detta genom att skapa 

fler arbetstillfällen i kommunen. Planen möjliggör även ett innovationscenter för miljöföretag 

(förbränningsanläggning). Kommunfullmäktige gav 2019 förvaltningen i uppdrag att utreda en 

etablering av en sådan anläggning (2019/250).  (Håbo kommun, 2021c). 
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Figur 6. Plankarta över Bålsta kvarter 2. Blått område representerar verksamhetsmark och grönt område 
representerar naturmark (Håbo kommun, 2021b). 

Christer Nöjd AB samt NREP är två av de företag som planeras bedriva verksamhet inom västra 

delen av planområdet (rödmarkerade fastigheter i Figur 7). Christer Nöjd AB är ett fristående 

grossistföretag inom transportemballage. NREP (Nordic Real Estate Partners) är ett 

fastighetsbolag. Utöver detta kommer det inom EONs fastighet uppföras en 

förbränningsanläggning, med effekt på ca 20 MW. Övriga verksamheter inom 

detaljplaneområdet är i skrivande stund okända. 

 

Det västra området som markeras som naturmark omvandlas från en lågpunkt i åkermarken 

till en dagvattendamm. Det östa området behålls som skogsområde till förmån för befintliga 

naturvärden. 
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Figur 7. Preliminär illustrationsplan över hur kvartersmarken kan exploateras, fullt utbyggd (Håbo kommun, 
2021a). 

Byggnader ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns. Mot Mälarbanan får inga byggnader 

uppföras inom prickmark för skydd mot risker i enlighet med gällande riktlinjer (50 m avstånd). 

Dock får det inom all kvartersmark uppföras byggnader för tekniska anläggningar som 

exempelvis mindre transformatorstationer. Området skall ges ett välordnat intryck. 

5.2. Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver detaljplaneområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte 

genomförs. Antagandet som görs är att nuvarande markanvändning med jordbruk och som 

skogsmark fortsätter. Påverkan från nollalternativet förutses för en situation i området om ca 

15 år eller ca år 2035. Vid 2035 bör kända lagakraftvunna detaljplaner i närområdet realiserats 

i enlighet med planprogrammet. Dessa närliggande detaljplaner riskerar att påverka aktuellt 

planområdet för kvarter 2 samt dess närhet även vid nollalternativet.  

 

Kumulativa effekter kommer att uppstå på verksamhetsområdet som helhet när fler 

detaljplaner genomförs i området. Vid nollalternativet finns en risk att befintliga och 

lagakraftvunna verksamheter i närområdet tillsammans bidrar till en kumulativ effekt som kan 

påverka planområdet för kvarter 2 samt dess närhet negativt. Läs mer om hur närliggande 

detaljplaner påverkar respektive miljöaspekter under avsnitt 6. 

 

Exploatering av närliggande planer har till exempel redan påverkat ursprungliga miljöaspekter 

inom planprogramområdet för Björnbro verksamhetsområde. Vissa av dessa bidrar till en 

mildrande konsekvens av planförslaget för kvarter 2 då närområdet redan är påverkat i hög 

grad. Vissa leder istället till en större påverkan av planförslaget för kvarter 2. Exempelvis får 

inte planförslaget tillsammans med redan utförda planer i närområdet tillsammans bidra till 

att riktvärden eller MKN överskrids, vilket kan bidra till strängare krav för aktuell detaljplan. 
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5.3. Alternativ och utformningar 

Kommunen har utrett alternativa lokaliseringar av planerade verksamheter i tidigare skeden, 

men anser att aktuell lokalisering är den mest lämpade. Planerad verksamhet vid Bålsta 

kvarter 2 är i enlighet med kommunens intentioner i den fördjupade översiktsplanen (Håbo 

kommun, 2010) att skapa verksamhetsområden med goda logistikförutsättningar i goda 

lägen. Området ligger inom ett område som pekats ut som verksamhetsområde i den 

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

kommunens övergripande planering. Planprogrammet för Björnbro verksamhetsområde 

(Håbo kommun, 2013) ligger till grund för vald lokalisering av Bålsta kvarter 2.  

 

Området pekas ut som attraktivt och lämpligt för lager- och logistikverksamheter med tanke 

på dess lokalisering och närhet till Mälarbanans industrispår och E18 vilket underlättar 

omlastning mellan olika transportsätt. En direkt spåranslutning till området för kvarter 2 är 

inte planerad i dagsläget men är en möjlig lösning i framtiden. Närheten till befintlig järnväg 

möjliggör även korta vägtransporter om omlastningspunkter realiseras i direkt anslutning till 

befintligt industrispår. Genom att kvarter 2 är lokaliserad och planerad som en integrerad del 

av Bålsta tätort så medför läget inga hinder för skapandet av goda och attraktiva 

kommunikationer med kollektivtrafiken till och från arbetsplatserna. 

 

Under arbetets gång har detaljplanen omarbetats ett antal gånger. Bland annat har 

verksamhetsmark ersatts med naturmark i den östra delen av planområdet till gagn för den 

större vattensalamandern som tidigare återfunnits strax utanför planområdet.  

 

En förbränningsanläggning har även tillkommit inom planområdet.  
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6 Miljökonsekvenser 

6.1. Ytvatten  

Befintliga förhållanden 

Hela planområdet ligger inom ett avrinningsområde som rinner till Mälaren-Prästfjärden 

(VISS, 2021). Prästfjärden är en av kommunens dricksvattentäkter. Prästfjärden uppnår god 

ekologisk status medan den kemiska statusklassningen uppnår ej god kemisk status. Detta 

orsakas av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena Tribetyltenn (TBT), Kvicksilver (Hg) 

och polybromerade difenyleterar (PBDE) överskrids i vattenförekomsten. 

 

Kvicksilver och PBDE överskrids i Sveriges alla vattenförekomster på grund av långväga 

atmosfärisk deposition och benämns därför som ”överallt överskridande prioriterade ämnen". 

Det är statusen för Tribetyltenn som gör att god kemisk status inte uppnås i 

vattenförekomsten. Miljökvalitetsnormen anger att Prästfjärden ska uppnå god kemisk status 

till 2027, med undantag för mindre stänga krav för de överallt överskridande prioriterade 

ämnena Hg och PBDE (VISS, 2021). 

 

Enligt jordartskartor och utförda geotekniska undersökningar består området mestadels av 

postglacial finlera och glacial lera. Genomsläppligheten inom området anses vara låg till 

medelhög. (PE, 2021b.) 

 

Aktuellt planområde ligger väster om Vreta-Bålsta grundvattenmagasin. Enligt SGU:s 

karttjänst återfinns inget grundvattenmagasin under aktuellt planområde och 

uttagsmöjligheterna är mindre goda (SGU, 2021). Grundvatten förekommer i ett magasin i 

friktionsjorden under leran och markvatten över leran. Nivån för markvattnet varierar 

beroende på nederbördsförhållanden och grundvattennivån i det undre magasinet har 

uppmätts till 0,2 - 1,0 m under mark (Sweco, 2014). Inga miljökvalitetsnormer (MKN) finns för 

grundvattnet inom planområdet. 

 

Planområdet ligger inom ett område med förbud mot markavvattning (Naturvårdsverket, 

2021a). Markavvattning är förbjudet i områden där det är särskilt viktigt att bevara våtmarker 

och skydda det unika djur- och växtliv som finns där. Syftet med förbudet är att kraftigt 

begränsa eller sätta stopp för markavvattningen eftersom många våtmarker har försvunnit till 

följd av utdikning och uppodling. 

 

Ytvatten från norr om Mälarbanan leds in på planområdet via betongrör under järnväg och 

Björnängsvägen och mynnar ut i två öppna diken (som omfattas av det generella 

biotopkyddet) som går i nord-sydlig inom planområdet (se Figur 8 och Figur 9). En pumpstation 

är lokaliserad i en lågpunkt längs järnvägen väster om planområdet. Vattnet som pumpas från 

lågpunkten bedöms utifrån befintlig information ledas vidare till de öppna dikena inom 

planområdet. En dagvattendamm har redan anlagts inom planområdet för att tillgodose 

befintligt och blivande ytvatten/dagvatten som når planområdet, se Figur 8. 
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Figur 8. Flygbild över planområdet som visar lokalisering av befintliga öppna diken (markerade med röda pilar), 
installerad dagvattenanläggning inom planområdet samt pumpstation och dagvattentrummor utanför 
planområdet.  
 

 
Figur 9. Bilden till vänster visar en betongtrumma under järnvägen som leder ytvatten norrifrån mot 
planområdet. På bilden till höger syns ett av de öppna dikena inom planområdet. 

Konsekvenser vid nollalternativet 

Antagandet som görs är att markanvändningen som jordbruksmark och skogsmark fortsätter. 

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

de förväntade ökande nederbördsmängderna i och med klimatförändringar. Lagakraftvunna 

detaljplaner i närområdet kan även påverka ytvattenflödet och föroreningsinnehållet inom 

planområdet och nedströms.  
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Dagvattnet inom planområdet bedöms idag samt vid nollalternativet (enligt schablonhalter 

från liknande markanvändning), kunna ha en relativt hög halt näringsämnen och suspenderad 

substans, men bedöms i dagsläget inte bidra till överskridande av recipientens MKN. Då inga 

mätningar gjorts på ytvattnet i områden är föroreningsbelastningen idag och vid 

nollalternativet mycket osäker. 

Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen 

På uppdrag av Håbo kommun har PE Teknik & Arkitektur sett över dagvattenhanteringen för 

kommande exploatering (PE, 2021b). Syftet med utredningen är att visa på hur dagvatten kan 

hanteras inom fastigheten för att inte påverka recipienter negativt, hur nederbörd kan 

hanteras för att inte få ökad flödesbelastning nedströms området samt hur sekundära 

avrinningsvägar kan säkerställas vid skyfall utan att byggnader skadas. Flöden för planerad 

situation beräknas med 10 minuters 30-årsregn inklusive en klimatfaktor på 1,25, i enlighet 

med Håbo kommun och P110. 

 

Genomförandet av detaljplanen innebär en stor förändring av områdets karaktär, från åker- 

och skogsmark till ett verksamhetsområde med en stor andel hårdgjorda ytor. Eftersom 

andelen hårdgjorda ytor ökar kommer dagvattnet inte att kunna infiltrera lika mycket som 

idag. Detta innebär att dagvattenflödena kommer att bli betydligt större efter exploateringen 

samt att dagvattnet kommer få ett förändrat föroreningsinnehåll. 

 

Efter exploatering kommer det ske en ökning av dagvattenflöden från samtliga ytor då 

kvarteren går från att bestå av naturmark till hårdgjorda ytor bestående av bland annat tak 

och asfalt. Kapaciteten i trummor nedströms är tillräcklig för att klara naturmarksavrinning vid 

10-årsregn, men kapaciteten kommer inte vara tillräcklig för att klara förväntade flöden efter 

exploatering på de olika kvarteren. Fördröjningsåtgärder är därför nödvändigt för att inte 

riskera en försämring efter exploatering. På privata fastigheter kan fördröjning förslagsvis 

tillskapas på eget område genom något typ av fördröjningsmagasin. På kommunal mark kan 

fördröjning förslagsvis ske i svackdiken längs gator. 

 

Föroreningsberäkningar har utförts med hjälp av dagvatten- och recipientmodellen StormTac. 

Beräkningarna i modellen baseras på schablonhalter som sammanställs från mätningar i 

dagvatten från olika typ av områden och representerar ett medelvärde från liknande 

markanvändning. I själva verket kan föroreningshalterna och mängderna från samma typ av 

markanvändning variera.   

 

Efter planerad exploatering utan åtgärder kommer dagvattenflödena och samtliga undersökta 

föroreningar, förutom suspenderad substans, att öka jämfört med nollalternativet. Rening och 

fördröjning på området är därför nödvändigt för att inte riskera en försämring av recipientens 

status. Åtgärder för rening är ett dagvattenstråk inom Kvarter 2 samt en våtmark nedströms. 

Ytterligare rening, utöver nämnda utförda åtgärder, av fosfor, kväve, koppar, zink, kadmium, 

krom, nickel och benso(a)pyren är dock nödvändigt för att inte riskera en försämring av 

recipientens status. För att klara reningskraven på Kvarter 2 föreslås förslagsvis gemensam 

reningsåtgärd för samtliga fastigheter. Förslag är magasin med filter, exempelvis EcoVault 

eller likvärdig. (PE, 2021b) 
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Figur 10. Föreslagen dagvattenhantering för kvarter 2 (PE, 2021b). 

 

Föreslagen dagvattenhantering enligt planförslaget innebär borttagande av två befintliga 

diken som går genom åkermarken. I stället planeras ett nytt dike anläggas längs vägen norr 

om planområdet (se Figur 10). Genomförandet av planförslaget med föreslagna åtgärder 

bedöms innebära tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet enligt MB samt tillstånd för 

markavvattning. Då planområdet ligger inom ett område med förbud mot markavvattning 

bedöms planförslaget även kräva dispens från förbudet mot markavvattning. Då befintliga 

diken inom planområdet även skyddas av det generella biotopskyddet är bedömningen att en 

ansökan om dispens från det generella biotopskyddet krävs. Se mer om förutsedda 

sakprövningar i avsnitt 12. 

 

Sammantaget bedöms planen ge liten negativ konsekvens på ytvattnet i närområdet förutsatt 

att föreslagna reningsåtgärder utförs och fungerar tillfredsställande. Detta baseras på att 

dagvattenflödet samt föroreningsinnehållet kommer att öka efter exploateringen. Med 

föreslagen rening och fördröjning bedöms inte planförslaget leda till överskridande av 

recipientens MKN.  

 

Övriga anpassningsåtgärder 

Förutsättningen är att presenterade åtgärder i dagvattenutredning utförs vid exploatering av 

kvarter 2. Ifall dagvattnet från planområdet trots föreslagna åtgärder skulle bidra till 

överskridande av riktvärden eller MKN bör ytterligare åtgärder utredas. För att säkerställa att 

dagvattnet från planområdet inte uppnår några höga halter av föroreningar föreslås att 

provtagning genomförs. 
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6.2. Naturmiljö  

Befintliga förhållanden 

Det finns inom planområdet inga områden som pekas ut som värdefulla enligt Håbo kommuns 

naturvårdsplan (Håbo kommun, 2010b). En naturvärdesinventering av området Björnbro har 

utförts av Calluna AB år 2012. Utredningen omfattade hela planprogramområdet för Björnbro 

verksamhetsområde. Inom planområdet för kvarter 2 återfanns inga områden med 

naturvärden vid inventeringstillfället se Figur 11 (Calluna AB, 2012). 

 

Två diken samt ett röjningsröse som återfinns inom odlingsmarken omfattas av det generella 

biotopskyddet. Inga gröna samband identifierades i närheten till planområdet. 

 

 
Figur 11. Karta över naturvärden. Ungefärlig placering av planområdet är markerad med svart streckad linje 
(Calluna AB, 2012). 

Större vattensalamander 

Uppgifter om större vattensalamandrar har framkommit i samband med detaljplaneprocessen 

för Logistik Bålsta Kvarter 3. En lekplats med en mindre population av större vattensalamander 

har konstaterats i ett hällkar på en tomt i Nyhagen intill befintlig spårväg (punkt 1 Figur 12). 

Fastighetsägarna brukar fylla på med vatten i hällkaret om hällkaret håller på att torka ut.  

Med anledning av det till planområdet närbelägna lekvattnet genomfördes 2014, på uppdrag 

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

lekvatten som kan påverkas av den planerade exploateringen. Hela planområdet för kvarter 3 

samt ytterligare 200 meter kring planområdet inventerades.  

 

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

salamandrar eller andra groddjur. Enligt inventeringen har diket antagligen för högt 
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vattenflöde vid nederbörd och är därför inte lämpligt som lekvatten. Den enda kända 

förekomsten av större vattensalamander i närområdet finns cirka 4 kilometer från 

planområdet kvarter 2, i sydöstra delen av Bålsta, i ett kärr vid Bålstaåsen. I närheten av detta 

finns även ett par anlagda dammar där kommunen har för avsikt att utreda om det finns större 

vattensalamander. Inget av dessa områden ligger inom spridningsavstånd till lekvattnet öster 

om aktuellt exploateringsområde, dels pga. avståndet och dels pga. den barriär som Bålsta 

tätort utgör. (Sweco, 2015). 

 

Då populationen i hällkaret är liten och med största sannolikhet utgörs av en isolerad 

metapopulation är risken stor att populationen inte överlever på sikt. Åtgärder för att skydda 

lekvattnet och stärka förutsättningarna för arten i området kan därför vara nödvändiga. Efter 

salamandrarnas lekperiod förflyttar de sig till sina landhabitat/övervintringsområden. 

Vinterhabitaten kan bestå av i stort sett vilken naturmiljö som helst utom åkermark förutsatt 

att det finns lämpliga hålrum i marken, under stenar, rötter eller liknande där salamandrarna 

kan tillbringa vintern. Även vägen till vinterhabitatet bör ha goda möjligheter för 

salamandrarna att gömma sig. Vanligtvis rör sig salamandrarna inte särskilt långt utan stannar 

inom lekvattnets absoluta närmiljö. De flesta har sina övervintringsområden inom maximalt 

150 - 300 meter från lekvattnet. Men forskare har observerat enstaka exemplar som förflyttat 

sig ända upp till 1300 meter. (Sweco, 2015). 

 

Bevarandestatus för den nuvarande populationen bedöms vara icke tillfredställande. Den är 

isolerad från andra kända populationer. Andra, lämpliga lekvatten finns inte inom 

spridningsavstånd. Det befintliga lekvattnet finns på en tomt och är beroende av de boendes 

intresse att bevara detta. Lekvattnet och populationen är också liten. (Sweco, 2015).  

 

Inventeringen av sweco föreslog även ett antal skydds- och kompensationsåtgärder för större 

vattensalamander i närområdet till lekvattnet. De åtgärder som föreslås förstärker 

möjligheten för att populationen lokalt ska få god bevarandestatus samtidigt som 

spridningsvägar säkerställs. (Sweco, 2015). 

 

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

nuvarande lekvatten (område A och B i Figur 12). Området B ligger inom området för det nu 

aktuella planförslaget för kvarter 2 och består av blandskog med björk, gran, asp och tall. 

Området är stenigt och med död ved, vilket utgör bra livsmiljöer för större vattensalamander.  
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Figur 12. Områden där större vattensalamander tidigare observerats, möjliga livsmiljöer för dessa samt 
åtaganden för skydds- och kompensationsåtgärder för genomförandet av detaljplanen för Kvarter 3. (Sweco, 
2015), (Håbo kommun, 2018), (Länsstyrelsen Uppsala, 2015). 

 

Konsekvenser vid nollalternativet 

Nuvarande markanvändning fortsätter. Exploatering av kringliggande områden kan komma 

att negativt påverka området för kvarter 2 även vid nollalternativet. Exploatering av 

naturområden kan i sig orsaka borttagande av värdefulla naturområden, samt att 

spridningsvägar försvinner. Befintlig infrastruktur inom Björnbro verksamhetsområde utgör 

idag till viss del hinder för den större vattensalamandern, vilket kan påverka den skyddade 

arten negativt.  

 

Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen 

Genomförande av detaljplanen innebär en stor förändring av områdets karaktär, från område 

med åker- och skogsmark till verksamhetsområde med en stor del hårdgjorda ytor. Inga 

områden med höga naturvärden har återfunnit inom planområdet. Utbyggnad enligt 

planförslaget kommer dock innebära borttagande av 2 diken och ett röse som omfattas av det 

generella biotopskyddet (läs mer om förutsedda sakprövningar i avsnitt 12). Även skogsmark 

som inte innehåller några särskilda naturvärden kan vara värdefull att bevara, inte minst för 

rekreation och friluftslivet, läs mer om det i avsnitt 6.3 Friluftsliv och rekreation.  

 

Under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har anpassningar av planförslaget utförts i 

syfte att mildra påverkan eller skydda de naturvärden som identifierats. Aktuellt planförslag 

är utformat för att bevara det utpekade området för salamandrarnas sommar- och 

vinterhabitat (Område B i Figur 12). Detta bevaras genom att området planläggs som 

naturmark.  
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Relevanta anpassnings- och kompensationsåtgärder som beskrivs i SAMRÅDSUNDERLAG 12 

KAP. 6 § MB  (Sweco, 2015) samt i Länsstyrelsens beslut (diarienummer525-2862-15) 

(Länsstyrelsen Uppsala, 2015) som gäller för planområdet kvarter 2 skall utföras. Ifall 

presenterade åtgärder inte utförs kan det krävas en dispensansökan enligt 4§ 

artskyddsförordningen pga. påverkan på arten större vattensalamander. 

 

I angränsande detaljplan för Logistik Bålsta kv 4 anläggs en våtmark som LONA-projekt. Denna 

våtmark kan med tiden bidra till stor rikedom av arter och att även fridlysta arter kan etablera 

sig i våtmarken.   

 

Sammantaget bedöms planen ge liten negativ konsekvens på naturmiljön i området för 

detaljplanen, förutsatt att föreslagna åtgärder för den större vattensalamandern utförs. 

 

Övriga anpassningsåtgärder 

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

naturmiljön. Det är viktigt att de naturvärden och rekreativa värden som tas bort kompenseras 

för, och detta kan göras genom att beakta ekologiska kompensationsåtgärder.  
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6.3. Friluftsliv och rekreation 

Befintliga förhållanden  

Planområdet består idag till största delen av igenvuxen jordbruksmark. Även skogsmark som 

till stor del är inhägnad återfinns i östra delen av planområdet. Planområdet nyttjas troligtvis 

inte för rekreation i någon större omfattning då det är relativt otillgängligt idag. Grusvägen 

strax väster om planområdet har tidigare varit ett viktigt rekreationsstråk fram till 

exploatering i området påbörjades. Samma grusväg används även för de som rider mellan 

stallet i Skörby och stallet vid Apalle/Håbo ridklubb. I Håbo kommuns grönstrukturprogram 

(Håbo kommun, 2021d) pekas denna grusväg ut som ett grönt stråk att utveckla (se grön 

streckad linje i Figur 13). 

 
Figur 13. Karta över gröna stråk och värdefull natur inom Håbo kommun. Strax väster om planområdet återfinns 
ett grönt stråk som bör utvecklas. (Håbo kommun, 2021b). 
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Konsekvenser vid nollalternativet 

Nuvarande markanvändning fortsätter inom planområdet. Exploatering av kringliggande 

planområden kan komma att negativt påverka friluftsliv och rekreation inom och kring 

planområdet för kvarter 2 även vid nollalternativet. Till exempel har användningen av 

grusvägen väster om planområdet för kvarter 2 minskat sen exploatering inom Björnbro 

verksamhetsområde startade. Planområdet bedöms för nollalternativet kunna nyttjas för 

rekreation och friluftsliv på samma sätt som idag, dvs. i begränsad omfattning. 

Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen 

Planområdet nyttjas inte för rekreation i någon större omfattning i dagsläget eller vid 

nollalternativet då det är relativt otillgängligt. Utbyggnad enligt planförslaget kommer leda till 

bebyggande av befintlig jordbruk- och skogsmark, vilket kommer leda till att planområdet blir 

mer otillgängligt för rekreation.  

 

Området är utpekat som verksamhetsområde i den kommunövergripande översiktsplanen. 

Enligt planprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta ska ett större 

sammanhängande naturområde med befintliga stigar genomkorsa verksamhetsområdet i 

nordsydlig riktning. Naturområdet kommer att utgöra rekreationsområde för närboende och 

arbetstagare i området samt för förskolan. 

 

Grusvägen väster om planområdet används idag av närboende i begränsad omfattning (sen 

exploatering i närområdet påbörjades). Planförslaget bedöms ytterligare minska grusvägens 

användning som ett rekreationsstråk. Eftersom kommunen pekar ut denna grusväg som ett 

grönt stråk att utveckla bör inte planförslaget försvåra utveckling av grusvägen som 

rekreationsstråk.  

 

Kumulativa effekter kommer att uppstå på områdets natur- och rekreationsvärden som helhet 

när fler detaljplaner genomförs i området. Till exempel har användningen av grusvägen väster 

om planområdet för kvarter 2 minskat sen exploatering inom Björnbro verksamhetsområde 

startade. Planförslaget för kvarter 2 kan ytterligare bidra till minskad möjlighet för rekreation 

längs grusvägen. Hur stora effekterna blir beror av utfallet av vidtagna 

kompensationsåtgärder. 

 

Planförslaget bedöms medföra måttlig negativ konsekvens avseende friluftsliv och rekreation 

i närområdet.  

Övriga anpassningsåtgärder 

Värden för friluftsliv samt bostadsnära rekreation och skolnära natur bör värderas högt. 

Skogsområden i närhet till Björnbro verksamhetsområde bör avsättas för rekreation och 

naturvård. Detta för att boende i området ska ha närhet till rekreationsområden.  

 

För att återta förlorade värden inom området bör ekologiska kompensationsåtgärder beaktas. 

Detta kan exempelvis vara genom restaurering av skadade miljöer och/eller skapande av nya 

rekreationsmiljöer i form av exempelvis trädplantering och anläggande av gångstråk.  

 

Genom att inarbeta vissa åtgärder för att minimera påverkan på grusvägen väster om 

planområdet kan konsekvensen mildras något avseende friluftsliv och rekreation i 

närområdet. 
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6.4. Riksintressen och naturresurser 

Befintliga förhållanden 
 

Riksintressen 

En järnväg (Mälarbanan) går strax norr om planområdet (se Figur 14), vilket utgör ett 

riksintresse för kommunikationer. Mälarbanan går norr om Mälaren, från Stockholm, via 

Västerås, till Örebro. Banan är av nationell betydelse, vilket betyder att den har en betydande 

del i det nationella vägnätet. Mälarbanan trafikeras av både person- och godstrafik samt är 

utpekad som transportled för farligt gods. Bålsta utgör tågstopp för bland annat regionaltåg 

och pendeltåg. Riksintresset syftar till att skapa markreservat för att på lång sikt möjliggöra en 

breddning av Mälarbanan. Tillkommande bebyggelse får inte påtagligt negativt påverka 

nuvarande eller framtida nyttjande av denna. (Håbo kommun, 2016). Vid planläggning nära 

järnväg som är transportled för farligt gods har verksamhetsmark ett riskhanteringsavstånd 

på 30-50 m från närmaste spårmitt (Länsstyrelsen Stockholm, 2016).  

 

Mälaren, som är slutgiltig recipient för områdets dagvatten, utgör riksintresse för friluftsliv 

och fiske.  Två öppna diken (se vidare i avsnitt 6.3 Ytvatten) samt ett odlingsröse (se vidare i 

avsnitt 5.7 Kulturmiljö) återfinns inom planområdet. Dikena och röset i odlingsmarken 

omfattas av det generella biotopskyddet. 

 

 
Figur 14. Riksintressen i Bålsta. Aktuellt planområde markerad med svart streckad linje. (Håbo kommun, 2016). 
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Naturresurser 

Planområdet består i dagsläget av skogs- och åkermark. Enligt miljöbalken (3 kap. 4 §) är jord- 

och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Om jordbruksmark tas i anspråk i 

anslutande till annan betes- eller åkermark kan det behövas anpassningar och 

hänsynstagande. (Länsstyrelsen Uppsala, 2021).  

Konsekvenser vid nollalternativet 

Den igenvuxna åkermarken återställs och sätts åter i bruk. Ingen påverkan på riksintressen 

eller på jord- och skogsbruk som naturresurs väntas inom planområdet vid nollalternativet. 

Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen 

Planområdet är beläget inom riskzon från Mälarbanan och minst 30 meter från spårmitt 

lämnas fritt från byggnation. Eftersom Mälarbanans trafikmängder av farligt gods är lågt och 

att ingen bebyggelse planeras lokaliseras inom riskhanteringsavståndet är bedömningen att 

planförslagets markanvändning inte innebär risk för människors säkerhet. Planerade 

anläggningar inom planområdet får ej ha negativ påverkan på järnvägens säkerhet genom 

schaktning och eventuella sprängningar. Bedömningen är dock att genomförandet av 

planförslaget bör kunna ske utan sprängning. 

 

Planförslaget bedöms inte påverka nuvarande eller framtida nyttjande av riksintresset 

Mälarbanan eller recipienten Mälaren. Konsekvenserna på riksintressen bedöms därför som 

oförändrade.  

 

Planområdet består idag till stor del av jordbruksmark i träda som kommer att försvinna vid 

utbyggnad enligt planförslaget. Kommunen har utrett alternativa lokaliseringar av planerade 

verksamheter i tidigare skeden, men anser att aktuell lokalisering är den mest lämpade. 

Kommunen bedömer att tätortsutveckling i Bålsta med bostäder, verksamheter och 

samhällsservice i strategiska lägen nära stationen, transportinfrastruktur och befintlig service 

utgör ett väsentligt samhällsintresse (Håbo kommun, 2019), och bedömer därför att 

jordbruksmark inom planområdet kan tas i anspråk. 

 

Planförslagets genomförande bedöms medföra måttlig negativ konsekvens avseende 

riksintressen och naturresurser i närområdet. 

 

Övriga anpassningsåtgärder 

Möjliga kompensationsåtgärder för ianspråktagen jordbruksmark bör undersökas vidare.  
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6.5. Landskapsbild 

Befintliga förhållanden 

Planområdet består idag mestadels av åker- och skogsmark. Strax söder om planområdet är 

kvarter 3 under uppbyggnad (se vit byggnad i Figur 15 nedan). Byggnaden på granntomten kv3 

har en höjd på 30 m. Tidigare landskapsbild med jordbruk och ängsmarker är i dagsläget 

betydligt påverkat av utbyggnad av andra detaljplaner i området. 

 

 
Figur 15. Bild över planområdet från oktober 2021. Byggnad på kvarter 3 (som i skrivande stund är under 
uppbyggnad) syns bakom kvarter 2. Bild tagen från Berghällsvägen i nordväst. (PE, 2021-10-12). 

Konsekvenser vid nollalternativet 

Vid nollalternativet kommer markanvändningen inom planområdet inte att ändras, vilket 

leder till att landskapsbilden blir oförändrad från nuläget. Landskapsbilden kring planområdet 

för kvarter 2 är i dagsläget samt vid nollalternativet redan påverkat av närliggande detaljplaner 

(se Figur 15 ovan). 

Konsekvenser vid genomförande av planförslaget 

Området som idag består av jordbruks- och skogsmark kommer att hårdgöras och bebyggas 

storskaligt för lager och logistik. En påtaglig ändring av landskapsbilden kommer att ske vid 

planförslaget. Byggnaderna inom planområdet ska ha en maxhöjd på 20 m, samt en skorsten 

med en maxhöjd på 33m planeras. Nedan (Figur 16 och Figur 17) ses modelleringar på hur 

planförslaget kan komma att se ut från norr och söder.  
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Figur 16. Modellering av hur planförslaget kan komma att se ut. Bild tagen från Berghällsvägen nordväst om 
planområdet. (PE, 2021-11-15). 

 
Figur 17. Modellering av hur planförslaget kan komma att se ut. Bild tagen från Björnängsvägen sydost om 
planområdet. (PE, 2021-11-15). 
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Områdets karaktär förändras drastiskt, från öppen åkermark omgiven av skog till 

verksamhetsområde med storskaliga byggnader och hårdgjorda ytor. Den planerade 

bebyggelsen kommer att dominera synintrycket från omgivningen. Förändringen i 

landskapsbilden blir påtaglig för boende norr om området samt från Nyhagen. Även från den 

befintliga grusvägen väster om området, som utpekats som ett grönt stråk att bevara och 

utveckla, blir landskapsbilden påtagligt förändrad. Den planerade skorstenen kan komma att 

bli mer framträdande än i ovanstående modelleringar och bedöms kunna framträda även en 

bit bort ifrån planområdet.  

 

För att minska negativ påverkan på landskapsbilden i området bör det fortsatt undersökas 

möjliga sätt att stärka intrycket av landskapet/minska intrycket av bebyggelsen. Med hjälp av 

anläggande/bevarande av träd, stråk och planteringar kan det storskaliga intryck som de 

planerade byggnaderna ger upphov till mildras. Välvuxna träd och sammanhängande natur 

bör om möjligt sparas inom verksamhetsområdet.  Att i planeringen av området ta hänsyn till 

värdefulla siktlinjer och skapa öppnare delar inom bebyggelsen kan mildra effekten av 

landskapsbildens förändring.  

 

Även för besökare och arbetstagare i de planerade verksamheterna blir denna typ av 

anpassningsåtgärder viktiga för upplevelsen av området som helhet och dess samspel med 

omgivande landskap. Exempelvis kan planerade områden för omhändertagande av dagvatten 

samt en ”uppbruten” bebyggelse med gröna stråk i kvarteret bidra positivt till upplevelsen av 

verksamhetsområdet både för den som befinner sig inom kvarteret och på avstånd i 

närområdet. 

 

Uppförd byggnad på grannfastigheten kv 3 har redan idag till stor del påverkat områdets 

landskapsbild, se Figur 15. Detta bedöms mildra påverkan på landskapsbilden av planförslaget, 

men stärker även behovet av kompensationsåtgärder för landskapsbilden i området som 

helhet.  

 

Planförslagets genomförande bedöms medföra måttlig negativ konsekvens avseende 

landskapsbilden i närområdet. 

Övriga anpassningsåtgärder 
Lämpliga anpassningsåtgärder för att minska påverkan på landskapsbilden bör utredas 
vidare.  
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6.6. Kulturmiljö 

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

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

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

som ortnamn eller folkliga historier knutna till en specifik plats. 

 

Fornlämningar skyddas genom Kulturmiljölagen (KML). Enligt kulturmiljölagen är 

fornlämningar lämningar efter människors verksamhet från tidigare historiska tider. Alla 

historiska lämningar innefattas av ett skydd, vilket även gäller oupptäckta och oregistrerade 

lämningar. Lämningarna delas in i två kategorier dels fasta fornlämningar, dels övriga 

kulturhistoriska lämningar. Det är förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fast 

fornlämning enligt kulturmiljölagen (KML), däremot kan länsstyrelsen ge tillstånd som medger 

dispens från förbudet. Dispensen är oftast förenad med åtgärdskrav. 

 

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

värde, benämns Övrig kulturhistorisk lämning. Dessa har inget automatiskt skydd enligt KML 

men får ändå inte tas bort utan samråd med länsstyrelsen. Registret över fasta fornlämningar 

administreras av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) (RAA, 2021). 

 

Befintliga förhållanden 

Riksantikvarieämbetet har utfört två fornminnesinventeringar i området åren 1951 och 1979. 

Därefter har det utförts flera arkeologiska utredningar. Enligt detaljplaneprogrammet för 

Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta utfördes arkeologiska utredningar typ 1 år 2010. 

En kompletterande undersökning utfördes 2012 (Kulturmiljövård Mälardalen, 2012). 

Utredningarna innefattade bland annat okulär besiktning, kartstudie, sammanställning av 

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

Kulturmiljövård Mälardalen, 2012).  

 

Ett röjningsröse (L1940:5701 / Yttergran 115) och en historisk husgrund (L1940:5736 / 

Yttergran 109) finns inom planområdet, se Figur 18. Båda dessa klassas som övrig 

kulturhistorisk lämning (RAA, 2021). Strax väster om planområdet återfinns ett potentiellt 

boplatsläge (KM 11. Boplatsläge) (se Figur 19) (Kulturmiljövård Mälardalen, 2012). 

 

Platsen där husgrunden återfinns är helt kringgärdad av stålstaket som tillhör Räddningskåren. 

Husgrunden är synlig genom staket. Röjningsröset är ca 8 m i diameter och 1 m hög, av 0,1−1 

m stora stenar (RAA, 2021), se Figur 20. 

 

Inga bedömningar har gjorts avseende fornminnena inom planområdet.  
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Figur 18. Karta med fornlämningar markerade, planområdet ungefärliga lokalisering ses inom svart streckad linje. 
Modifierad från RAA, 2021. 

 
Figur 19. Fornlämningar som återfunnits vid den kompletterande undersökningen. KM11 återfinns strax väster om 
planområdet för kvarter 2. Modifierad från Kulturmiljövård Mälardalen, 2012. 
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Figur 20. Utsikt från söder över röjningsröse (Yttergran 115) i åkermarken. (Kulturmiljövård Mälardalen, 2010). 

 

Konsekvenser vid nollalternativet 

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

planområdet. 

Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen 

Enligt 1 Kap 1 § kulturmiljölagen (1988:950) skall den som planerar eller utför ett arbete se till 

att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks och begränsas. Planprogrammet i Björnbro 

och den aktuella detaljplanen medför att dagens kulturlandskap med största sannolikhet 

drastiskt kommer att förändras. Området som hittills har dominerats av skogsmark och 

jordbruksmark har varit i stort sett oexploaterat och kommer nu istället att präglas av 

verksamheter och en stor andel hårdgjord yta.  

 

Yttergran 109 och Yttergran 115 ligger inom gränsen för verksamhetsområdet och kommer 

antagligen behöva tas bort i samband med exploateringen. Tillstånd för att ta bort 

fornlämningarna måste sökas hos Länsstyrelsen. Då odlingsröset även skyddas av det 

generella biotopskyddet är bedömningen att en ansökan om dispens från det generella 

biotopskyddet krävs. Det är viktigt att betona att även fornlämningar som kan komma att 

upptäckas i kommande utredning och/eller vid annan verksamhet kommer kräva rapportering 

till Länsstyrelsen. Tillstånd söks efter att detaljplanen vunnit laga kraft, innan bygglov ges. 

KM11 ska bevaras utanför planområdet och får utredas i eventuellt framtida planabete om 

denna yta i framtiden bör planläggas.  

 

Planförslagets genomförande bedöms medföra måttlig negativ konsekvens avseende 

kulturmiljön inom planområdet. 

Övriga anpassningsåtgärder 

Innan exploateringen behöver det beslutas hur de berörda kulturminnena ska hanteras. Detta 

görs i samråd med Länsstyrelsen. När detaljplanen vunnit laga kraft kan det komma att krävas 

arkeologiska för- och slutundersökningar av de fornlämningarna som inte kan bevaras på ett 

meningsfullt sätt. 

 

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

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

genom att reducera utsläpp från fossila bränslen och giftiga ämnen och strävar därmed mot 

att bli en fossilbränslefri kommun till år 2050 (Håbo kommun, Miljöstrategi för ekologiskt 

hållbar utveckling i Håbo kommun, 2014).  

Befintliga förhållanden 

Inom planområdet bedrivs ingen verksamhet i dagsläget. Utsläppen till luft från fordon och 

trafikering bedöms som obefintliga från området i nuläget. Däremot förekommer trafik i 

närhet till planområdet.  

 

Befintligt verksamhetsområde sydöst om planområdet innehåller både större och mindre 

verksamheter som kan påverka luftkvaliteten lokalt i perioder (Håbo kommun, 2013). 

Uppmätta värden på luftföroreningar (partiklar och kväveoxid) som SLB-analys tagit fram på 

uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund visar inte på några överskridanden av 

miljökvalitetsnormer för luft i närhet till planområdet (SLB, 2021). 

Konsekvenser vid nollalternativet 

Nollalternativet bedöms ge likvärdiga låga utsläpp till luft från området som idag. Befintliga 

och lagakraftvunna verksamheter i närområdet till planförslaget kan påverka luftkvaliteten 

lokalt i perioder (Håbo kommun, 2013). 

Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen 

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

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

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

ytterligare verksamhetstransporter. I samband med exploatering och anläggandet av 

verksamheter och infrastruktur i området kan negativ påverkan på luftkvaliteten ske lokalt 

under vissa perioder. Utsläppen från den ökade trafiken till och från området bedöms inte 

överskrida miljökvalitetsnormerna för luft. För att överskrida miljökvalitetsnormer för luft 

krävs det generellt stora mängder trafik och slutna gaturum (Naturvårdsverket, 2021b), vilket 

inte är någon risk här. Att verksamheter samlas i utkanten av samhället bidrar till att 

luftföroreningar koncentreras till en plats och samlas utanför tätorten där många människor 

lever och rör sig.  

 

Inom planområdet planeras bland annat en förbränningsanläggning på EONs fastighet. Denna 

verksamhet bedöms ge ökade utsläpp till luft (av exempelvis kolmonoxid, stoft och kväveoxid), 

vilket kan påverka luftkvaliteten negativt i närområdet. Hur mycket planerade verksamheter 

kommer påverka luftkvaliteten i området är svårt att bedöma i dagsläget på grund av avsaknad 

av uppgifter.  

 

När det gäller utsläpp till luft så föreligger en del osäkerheter i bedömningen av planförslaget. 

Det går i dagsläget inte att bedöma i vilken omfattning planerade verksamheter kommer att 

ge upphov till utsläpp till luft. Det är även svårt att uppskatta den totala ökade trafikmängden 

inom industriområdet och hur trafikens utsläpp kommer att påverka luftkvaliteten i området. 
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Planen bedöms utifrån befintlig kunskap ge en måttlig negativ konsekvens på luftkvaliteten, 

vilket främst baseras på anläggandet av en förbränningsanläggning. Utsläppen från 

planområdet beror till stor del av vilka verksamheter som slutligen etableras och är svår att 

bedöma i dagsläget.  

 

Övriga anpassningsåtgärder 

Fjärranvärmeanläggningen kommer prövas separat (Miljöfarlig verksamhet; Anmälningsplikt 

C) och utsläppen kommer regleras i kommande tillstånd. 

 

Den ackumulerande påverkan av luftföroreningar när hela Björnbro verksamhetsområde 

byggts bör följas upp för att kontrollera att inga riktvärden/ MKN överskrids.  
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6.8. Buller 

Befintliga förhållanden  

Planområdet befinner sig nära en järnväg (Mälarbanan) och vägar (bland annat E18). Området 

för planförslaget är utsatt för buller från trafiken. De maximala ljudnivåerna i delar av 

bostadsområdena i närhet till planområdet beräknas överstiga 70 dBA maximal ljudnivå i 

dagsläget (buller från befintlig järnväg).   

Konsekvenser vid nollalternativet 

Bullernivåerna inom samt kring planområdet kommer troligen vid nollalternativet att öka 

något på grund av utbyggnad av verksamhetsområden i närheten samt ökad trafik till och från 

dessa. De maximala ljudnivåerna i delar av bostadsområdena i närhet till planområdet 

beräknas även vid nollalternativet överstiga 70 dBA maximal ljudnivå (Figur 21). 

 

Figur 21. Karta som visar påverkan på bostäder i närhet till planområdet av trafikbuller (maximal ljudnivå) vid 
nollalternativet. 

Konsekvenser vid genomförande av detaljplanen 

En bullerutredning har utförts av PE år 2021 (PE, 2021a). Syftet med utredningen var att 

redovisa buller från såväl planerade verksamheter inom planområdet som trafik till och från 

området och hur det påverkar närliggande bostäder. Resultaten är framtagna för att jämföra 

ljudnivåer innan och efter planen genomförs. Detta utförs för att det redan innan planen 

genomförs förekommer höga ljudnivåer i området. Framförallt höga maxnivåer på grund av 

tågspåret.   
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Industribuller 

Kvarter 2 planeras innehålla icke störande industri men det är i dagsläget inte fastställt vilka 

verksamheter som ska vistas där. På grund av detta har det antagits att varje fastighet innehar 

en fast bullrande maskin (såsom ventilation eller en kylmediekylare). Maskinerna antas ha en 

ljudeffekt på 95 dBA, vilket är ett schablonvärde för liten industri. (PE, 2021 a). 

 

Beräkning av industribullernivåer visar på att det ur bullersynpunkt bör fungera att förlägga 

icke bullrande industri i området. Samtliga kringliggande bostadsområden beräknas få 

ljudnivåer som understiger 40 dBA (Figur 22). Mer detaljerad studie avseende bulleremission 

bör utföras för respektive tillkommande verksamhet.  

 

Planerad förbränningsanläggning ingår inte i presenterad bullerstudie. Det finns en risk att 

bullersituationen från industribuller ökar om förbränningsanläggningen bebyggs. 

 

 
Figur 22. Karta som visar påverkan på närliggande bostäder av förväntat industribuller från planområdet. (PE, 
2021a). 

 

Trafikbuller 

Trafikbelastningen på vägar i och utanför området har beräknats från data i Afrys rapport 

”Trafikanalys Logistik Bålsta” daterad 2020-11-23 (AFRY, 2020). Den innehåller beräkningar 

för hur mycket ny trafik som alstras i kvarter 2-6. Den ökade trafikmängden har antagits färdas 

via Björnängsvägen och Kraftleden mot E18. 

 

Beräkningar visar att trafikbullernivåerna för vissa närliggande bostadsområden sjunker något 

samt att trafikbullernivåer för vissa områden ökar något. Generellt är förändringen i 

trafikbullernivåer ganska liten beroende av planen för kvarter 2. Beräkningen av 
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trafikbullernivåer visar att ljudnivåerna i bostadsområdena generellt inte överstiger 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå innan eller efter planen genomförs. De maximala ljudnivåerna i delar av 

bostadsområdena beräknas överstiga 70 dBA maximal ljudnivå både innan och efter planen 

genomförs (buller från befintlig järnväg).  Nedan följer en kort förklaring av förändringar i 

trafikbullernivåer mellan nollalternativ och planalternativ. 

 

I det sydöstra området förblir den ekvivalenta ljudnivån vid bostäderna i princip oförändrad, 

inom ±0,5 dB. Den maximala ljudnivån sjunker något i området på grund av att de nya 

byggnaderna skärmar järnvägen. I det norra området ökar den ekvivalenta ljudnivån vid 

bostäderna något, ca 1 dB, detta innebär en ökning som normalt inte går att uppfatta. Den 

maximala ljudnivån ökar ungefär lika mycket. Ökningen av ljudnivån beror på reflexer mot de 

nya byggnadernas fasad. Ljudnivåerna i det nordvästra området är i princip oförändrade.  

 

I det västra området sjunker både ekvivalenta och maximala ljudnivåer. Detta beror på att 

byggnaderna skärmar mot den nuvarande trafiken, framförallt järnvägen. I merparten av 

området ligger sänkningen mellan 1 och 5 dB. 

 
Figur 23. Karta som visar ljudnivåskillnad för trafikbuller mellan planalternativ och nollalternativ, ekvivalent 
ljudnivå. Rosa markeringar representerar områden med ökat trafikbuller, medan blå områden presenterar områden 
med minskat trafikbuller. (PE, 2021a). 

 

Planen bedöms ge liten negativ konsekvens gällande bulleraspekten på grund av att det 

tillkommer buller från de planerade verksamheterna inom planområdet samt från trafiken. 

Från industribullret bedöms inga riktvärden överskridas. Gällande trafikbullret överskrids 

riktvärden vid närliggande bostäder idag, vid nollalternativet samt vi planförslaget. 

Planförslaget i sig kommer inte leda till att några riktvärden överskrids. 
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Efter bullerutredningen gjordes har planförslaget omarbetats och kvartersmark i östra delen 

ersätts med naturmark. Genom att spara befintlig skog i östra delen av planområdet kommer 

industribullret till det sydöstra bostadsområdet troligtvis minska något. Förändringen av 

planförslaget bedöms inte leda till någon förändring av miljöbedömningen gällande buller.  

 

Övriga anpassningsåtgärder 

Utförd bullerutredning för planområdet bör kompletteras med förbränningsanläggningen 

som planeras. 

 

Mer detaljerad studie avseende bulleremission bör utföras för respektive tillkommande 

verksamhet.  
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7 Kumulativa effekter  

Genomförandet av detaljplanen som bedömts i denna MKB ingår som tidigare nämnts i ett 

större planprogram där det ingår ett flertal detaljplaner som kan komma att påverka varandra 

vad gäller miljöpåverkan. Redan lagakraftvunna detaljplaner i närområdet ingår i 

nollalternativet och diskuteras därför inte nedan. 

 

Område B och C samt kvarter 1 inom område A  (se Figur 4) har ännu inte bebyggts och kan 

komma att bebyggas i framtiden. Det är främst tillsammans med dessa detaljplaner som 

planförslaget för kvarter 2 kan komma att bidra till kumulativa effekter. Övriga detaljplaner 

inom Björnbro verksamhetsområde är redan lagakraftvunna och ingår därför i 

nollalternativet. 

 

Då det i dagsläget är oklart om/när område B och C samt kvarter 1 inom område A ska 

exploateras går det i dagsläget inte att säga något om eventuella framtida kumulativa effekter. 

I många fall kan positiva miljöeffekter uppnås både under anläggnings- och driftskedet t.ex. 

genom materialåteranvändning i anläggningsskedet. Ackumulerade negativa miljöeffekter 

från flera detaljplaner kan också uppkomma som sammantaget kan vara större än de som 

kunnat förutses i denna MKB. 
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8 Klimat 

Klimatpåverkan 

Klimatförändringen och konsekvenserna till följd av denna är en av vår tids största 

utmaningar. Det är en komplex och tvärgående fråga som påverkar nästan all mänsklig 

aktivitet. Miljöbedömningar är viktiga verktyg för att hantera frågor om klimat i samband med 

planering och prövning. Miljöbedömningen kan och behöver bidra till att begränsa 

klimatpåverkan. För att göra det behöver den potentiella klimatpåverkan från detaljplanen 

kartläggas.  

 

Tidsaspekten som i detta fall ses som rimligt vid analys av klimatförändringar är år 2035. 

Detaljplanen för kvarter 2 bedöms främst leda till följande klimatpåverkan: 

 

• Utsläpp av växthusgaser från verksamheter och trafik. 

• Förlust av kolsänka i form av avverkning av skogs- och jordbruksmark 

 

Planerade verksamheter tillsammans med ökade transporter bedöms leda till ökade utsläpp 

av växthusgaser. Utsläppen från planområdet beror till stor del av vilka verksamheter som 

slutligen etableras och är svår att bedöma i dagsläget. Anpassningsåtgärder för att minska 

utsläppen av växthusgaser bör utredas vidare. 

 

Då skogs- och jordbruksmark kommer att tas bort försvinner en befintlig kolsänka i området. 

Som kompensationsåtgärd bör nyplanteringar inom planområdet beaktas.  

 

Exploateringen bör sträva mot resurshushållning och energieffektivisering för att minimera 

utsläpp av växthusgaser.  

Klimatanpassning 

För att möta utmaningen måste samhället anpassas till de klimatförändringar vi märker av 

redan idag och de vi inte kommer kunna förhindra i framtiden. Arbetet med klimatanpassning 

syftar till att skydda miljön och människors liv, hälsa och egendom genom att samhället 

anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat medför. 

 

En ökad nederbörd bedöms i framtiden leda till ökade dagvattenflöden. Utförd 

dagvattenutredning har tagit med en klimatfaktor i beräkningarna och presenterade åtgärder 

såsom magasinering, rening samt höjdsättning av marken bedöms räcka för att undvika 

skador/överskridande av riktvärden. 

 

I och med varmare klimat föreligger det en risk att bebyggelsen skapar en ”värmeö”, som kan 

medföra hälsorisker och ökat energibehov. Effektiva anpassningsåtgärder för att sänka 

temperaturen och skapa skugga i bebyggda områden är att öka grönytefaktorn, med andra 

ord anlägga nya parker, gröna tak och fasader samt plantera träd. Ett annat sätt att sänka 

temperaturen är att använda högreflekterande ytor och material och på så sätt minska 

värmelagringen i mark och byggnader (FOI, 2012).  

 

Då planområdet är relativt plant anses det inte finnas någon risk för ras, skred eller andra 

jordrörelser i och med förändrat klimat. 
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9 Miljökvalitetsmål 

Sveriges miljömål fungerar som riktmärken för miljöarbetet i Sverige. Målen visar vägen mot 

en hållbar utveckling och utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Sveriges 

miljömål består av ett övergripande generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt flera 

etappmål. 

 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Det finns 16 

miljökvalitetsmål som alla berör viktiga miljöområden. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen 

och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen 

med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning 

för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som 

näringslivets och andra aktörers (Naturvårdsverket, 2021c).  

 

I Tabell 3 nedan presenteras relevanta miljökvalitetsmål samt hur dessa förväntas påverkas av 

planförslaget. Bedömningen av påverkan på miljökvalitetsmålen görs utifrån 

konsekvensbedömningar och analyser i tidigare kapitel. 

 
Tabell 3. Relevanta miljömål samt hur dessa förväntas påverkas av planförslaget. 

Miljökvalitetsmål Förklaring Påverkan av planförslag 

 
Begränsad 

klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären 

ska i enlighet med FN:s ramkonvention 

för klimatförändringar stabiliseras på 

en nivå som innebär att människans 

påverkan på klimatsystemet inte blir 

farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 

sätt och i en sådan takt att den 

biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och 

andra mål för hållbar utveckling inte 

äventyras. Sverige har tillsammans 

med andra länder ett ansvar för att det 

globala målet kan uppnås. 

Utbyggnad enligt planförslaget förväntas leda 

till fler transporter vilket leder till ökade 

utsläpp. Planerade verksamheter bedöms 

även kunna leda till att växthusgaser släpps ut 

i atmosfären. Lokaliseringen invid 

järnvägsspår ger dock möjlighet till att ersätta 

lastbilstransporter med tågtransport, som är 

ett mer miljövänligt alternativ. 

 

Planförslaget bedöms därmed ge en negativ 

måluppfyllnad på miljökvalitetsmålet 

begränsad miljöpåverkan. 

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors 

hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas. 

Planförslaget förväntas leda till mer utsläpp 

till luft genom trafik och planerade 

verksamheter (framförallt genom 

förbränningsanläggningen). Inga 

miljökvalitetsnormer bedöms dock 

överskridas. Eftersom verksamheter, med 

tillkommande transporter och utsläpp samlas 

på områden utanför tätorten kommer luften 

inom tätorten (där folk bor och rör sig) att 

förbättras. 
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Planförslaget bedöms ge en negativ 

måluppfyllnad på miljökvalitetsmålet frisk 

luft.  

Levande sjöar och 

vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara 

ekologiskt hållbara och deras 

variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 

Naturlig produktionsförmåga, biologisk 

mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska 

bevaras, samtidigt som förutsättningar 

för friluftsliv värnas. 

I samband med exploatering av 

detaljplaneområdet kommer naturmark att 

tas bort och i stor omfattning ersättas med 

hårdgjorda ytor. Planförslaget innebär 

borttagande/flytt av två diken som omfattas 

av det generella biotopskyddet. Dock kommer 

nya diken och en dagvattenanläggning att 

anläggas inom planområdet. 

Dagvattenflödet samt föroreningsinnehållet 

kommer att öka efter exploateringen. Med 

föreslagen rening och fördröjning bedöms  

påverkan på närliggande ytvatten och sjöar 

som begränsad. 

Sammantaget bedöms detta miljökvalitetsmål 

på kort sikt att få en negativ måluppfyllelse, 

innan nya anlagda diken/dagvattenområden 

kan ersätta borttagna diken. 

Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för 

biologisk produktion ska skyddas 

samtidigt som den biologiska 

mångfalden bevaras samt 

kulturmiljövärden och sociala värden 

värnas. 

Detta miljökvalitetsmål bedöms få en negativ 

måluppfyllelse då skogsmark kommer att tas 

bort vid byggnation enligt planförslaget. En 

del av befintlig skog kommer dock att bevaras 

i den sydöstra delen av planområdet.  

Ett rikt 

odlingslandskap 

Odlingslandskapets och 

jordbruksmarkens värde för biologisk 

produktion och livsmedelsproduktion 

ska skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Detta miljökvalitetsmål bedöms få en negativ 

måluppfyllelse då jordbruksmark kommer att 

tas bort vid byggnation enligt planförslaget. 

Håbo kommun har utrett alternativa 

lokaliseringar av planerade verksamheter i 

tidigare skeden, men anser att aktuell 

lokalisering är den mest lämpade. De 

bedömer att planers verksamhet utgör 

väsentligt samhällsintresse och bedömer 

därför att jordbruksmark inom planområdet 

kan tas i anspråk. 
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God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd 

miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god 

regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar 

ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser främjas. 

Detta miljökvalitetsmål bedöms få en positiv 

målfyllnad. Denna bedömning baseras på att 

verksamheter samlas på ett ställe vilket leder 

till att det blir färre transporter och därmed 

bättre luftkvalitet inom Bålsta tätort där fler 

människor bor och befinner sig. 

Planförslaget bedöms inte påverka 

närliggande bostäder i någon stor omfattning 

gällande buller eller luftkvalitet. Däremot kan 

planförslaget minska rekreationen i 

närområdet, men genom att inarbeta 

kompensationsåtgärder kan påverkan 

minskas. 

Ett rikt växt- och 

djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras 

och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. 

Arternas livsmiljöer och ekosystemen 

samt deras funktioner och processer 

ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 

långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor 

ska ha tillgång till en god natur- och 

kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 

som grund för hälsa, livskvalitet och 

välfärd. 

Planförslaget medför att naturmark ersätts av 

hårdgjorda ytor, vilket bidrar till att ytor för 

djur och växter minskar. Detta påverkar den 

biologiska mångfalden negativt med förlust 

av habitat och biotoper.  

Åtgärder har inarbetats i planbeskrivningen 

för att gynna den större vattensalamandern 

som återfunnits strax utanför planområdet.  

Detta miljömål bedöms sammantaget få 

negativ måluppfyllnad. 
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10 Samlad bedömning 

Som tidigare framhållits följer MKB-arbetet detaljplaneprocessens olika skeden från samråds-  

gransknings- och fram till slutligt reviderat MKB-underlag för antagandet av detaljplanen. 

Detta innebär att bedömda miljökonsekvenser görs utifrån den kunskap som finns vid 

respektive skede under detaljplaneprocessen. Ur detta följer att bedömda miljökonsekvenser 

ska och kan komma att förtydligas beroende av exempelvis adderad kunskap, förändrat 

genomförande av detaljplanen genom förebyggande åtgärder eller kompensationsåtgärder. 

Se den samlade bedömningen i Tabell 4 nedan. 
 

Tabell 4. Sammanställning över detaljplanens konsekvenser. 

Miljöaspekt Miljökonsekvens Motivering 

Ytvatten 

 

Liten negativ 

konsekvens 
Dagvattenflödet samt föroreningsinnehållet kommer att öka efter 

exploateringen. Med föreslagen rening och fördröjning bedöms inte 

planförslaget leda till överskridande av recipientens MKN.  

 

Sammantaget bedöms planen ge liten negativ konsekvens på 

ytvattnet i närområdet förutsatt att föreslagna reningsåtgärder utförs 

och fungerar tillfredsställande. 

Naturmiljö  

 

Liten negativ 

konsekvens 
Genomförande av detaljplanen innebär en stor förändring av 

områdets karaktär, från område med åker- och skogsmark till 

verksamhetsområde med en stor del hårdgjorda ytor. Inga områden 

med höga naturvärden har återfunnit inom planområdet, dock 

återfinns 2 diken och ett röse som omfattas av det generella 

biotopskyddet. Större vattensalamander har även tidigare återfunnits 

strax utanför planområdet. 

 

Sammantaget bedöms planen ge liten negativ konsekvens på 

naturmiljön i området för detaljplanen, förutsatt att föreslagna 

åtgärder för den större vattensalamandern utförs. 

 

Friluftsliv och 

rekreation 

Måttlig negativ 

konsekvens 
Planområdet inte nyttjas för rekreation i någon större omfattning i 

dagsläget eller vid nollalternativet då det är relativt otillgängligt. 

Utbyggnad enligt planförslaget kommer leda till att planområdet 

samt dess omgivning blir mer otillgängligt för rekreation. 

Planförslaget riskerar att negativt påverka ett av kommunen utpekat 

grönt stråk att utveckla (grusvägen väster om planområdet). Dock är 

närområdet delvis redan negativt påverkat av andra detaljplaner i 

närheten. 

 

Bedömningen är att planförslaget leder till måttlig negativ 

konsekvens på friluftsliv och rekreation i närområdet. 
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Riksintressen och 

naturresurser 

Måttlig negativ 

konsekvens 
Planförslaget bedöms inte påverka nuvarande eller framtida 

nyttjande av riksintresset Mälarbanan. 

 

Jordbruksmark (i träda) kommer att tas bort enligt utbyggnad enligt 

planförslaget. Kommunen bedömer att planförslaget utgör ett 

väsentligt samhällsintresse och bedömer därför att jordbruksmark 

inom planområdet kan tas i anspråk. 

 

Planförslagets genomförande bedöms medföra måttlig negativ 

konsekvens avseende riksintressen och naturresurser i närområdet. 

 

Landskapsbild Måttlig negativ 

konsekvens 

Områdets karaktär förändras drastiskt, från öppen åkermark 

omgiven av skog till verksamhetsområde med storskaliga byggnader 

och hårdgjorda ytor. Den planerade bebyggelsen kommer att 

dominera synintrycket från omgivningen. 

Uppförd byggnad på grannfastigheten kv 3 har redan idag till stor del 

påverkat områdets landskapsbild. Detta bedöms mildra påverkan på 

landskapsbilden av planförslaget, men stärker även behovet av 

kompensationsåtgärder för landskapsbilden i området som helhet. 
 

Planförslagets genomförande bedöms medföra måttlig negativ 

konsekvens avseende landskapsbilden i närområdet. 

 

Kulturmiljö Måttlig negativ 

konsekvens 
Två fornlämningar (Yttergran 109 och Yttergran 115) ligger inom 

gränsen för verksamhetsområdet och kommer antagligen behöva tas 

bort i samband med exploateringen.  

 

Planförslagets genomförande bedöms medföra måttlig negativ 

konsekvens avseende kulturmiljön inom planområdet. 

 

Luftkvalitet Måttlig negativ 

konsekvens 
Utbyggnad enligt planförslaget bedöms leda till ökade utsläpp från 

trafik och verksamheter, men halterna får inte överskrida 

miljökvalitetsnormer för luft.  Att verksamheter samlas på ett ställe 

utanför samhället leder till bättre luftkvalitet i de områden där 

människor bor och rör sig. 

Utsläppen från planområdet beror till stor del av vilka verksamheter 

som slutligen etableras och är svår att bedöma i dagsläget. 

 
Planen bedöms utifrån befintlig kunskap ge en måttlig negativ 

konsekvens på luftkvaliteten, vilket främst baseras på anläggandet 

av en förbränningsanläggning.  

 

Buller Liten negativ 

konsekvens 
Beräkning av industribullernivåer visar på att det ur bullersynpunkt 

bör fungera att förlägga icke bullrande industri i området. Från 

industribullret bedöms inga riktvärden överskridas. Gällande 

trafikbullret överskrids riktvärden vid närliggande bostäder idag, vid 
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nollalternativet samt vi planförslaget. Planförslaget i sig kommer inte 

leda till att några riktvärden överskrids. 

 

Planen bedöms ge liten negativ konsekvens gällande bulleraspekten 

på grund av att det tillkommer buller från de planerade 

verksamheterna inom planområdet samt från trafiken.  
 

Utförd bullerutredning bör dock kompletteras med 

förbränningsanläggningen som nu planeras inom planområdet. 
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11 Förslag på uppföljning 

För att minska bedömda miljökonsekvenser av planförslaget bör om möjligt tidigare 

föreslagna anpassningsåtgärder övervägas. En sammanfattning av föreslagna åtgärder samt 

andra övriga åtgärder som anses relevanta att följa upp ses nedan: 

• För att säkerställa att dagvattnet från planområdet inte uppnår några höga halter av 

föroreningar föreslås att provtagning genomförs.  

• Det är viktigt att de naturvärden och rekreativa värden som tas bort kompenseras för, 

och detta kan göras genom att beakta ekologiska kompensationsåtgärder. 

• Genom att inarbeta vissa åtgärder för att minimera påverkan på grusvägen väster om 

planområdet kan konsekvensen mildras något avseende friluftsliv och rekreation i 

närområdet. 

• Möjliga kompensationsåtgärder för ianspråktagen jordbruksmark bör undersökas 

vidare. 

• Lämpliga anpassningsåtgärder för att minska påverkan på landskapsbilden bör 

utredas vidare. Det kan vara till exempel anläggande/bevarande av träd, stråk och 

planteringar inom planområdet samt att ta hänsyn till värdefulla siktlinjer och skapa 

öppnare delar inom bebyggelsen. 

• Innan exploateringen behöver det beslutas hur de berörda kulturminnena ska 

hanteras. Detta görs i samråd med Länsstyrelsen. 

• Den ackumulerande påverkan av luftföroreningar när hela Björnbro 

verksamhetsområde byggts bör följas upp för att kontrollera att inga riktvärden/ MKN 

överskrids.  

• Utförd bullerutredning bör kompletteras med den planerade 

förbränningsanläggningen. 

• Det bör utvärderas och följas upp hur masshanteringen under anläggningsskedena 

hanterats. Massbalans bör eftersträvas. Lokal återanvändning minskar behovet av 

transporter samt risk för onödig deponering och skapandet av avfall. 

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

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

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

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

• Möjliga anpassningsåtgärder för att minimera risker med förändrat klimat bör utredas 

vidare. Funna utmaningar borde mildras genom t.ex. att öka grönytefaktorn inom 

planområdet. 
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12 Förutsedda sakprövningar 

I detta kapitel presenteras de sakprövningar (Tabell 5) som bedömds genomföras före det att 

detaljplanen kan vinna laga kraft och/eller före det att anläggningsarbeten och byggnationer 

kan påbörjas. Sakprövningarna bör i möjligaste mån samordnas så att flera lagrum behandlas 

i ett sammanhang vid en samlad ansökan.  
 

Tabell 5. Sakprövningar som kan bli aktuella i samband med planförslaget för kvarter 2. 

Verksamhet/åtgärd Sakprövning Lagrum Tillståndsmyndighet 

Dagvattendamm, diken Tillstånd eller anmälan 

för vattenverksamhet 

11 kap. 9 §, 9a § MB Mark- och 

miljödomstolen eller 

Länsstyrelsen 

Dagvattendamm, diken Tillstånd för 

markavvattning 

11 kap. 13 § MB Länsstyrelsen 

Dagvattendamm, diken Ansökan om dispens 

från förbudet mot 

markavvattning 

11 kap. 14 § MB Länsstyrelsen 

Borttagande/flyttning 

av diken och röse i 

odlingsmark 

Ansökan om dispens 

från det generella 

biotopskyddet 

7 kap. 11 § MB Länsstyrelsen 

Borttagande av 

fornlämning 

Ansökan om tillstånd 2 kap. 12 § KML. Länsstyrelsen 

Förbränningsanläggning Miljöfarlig verksamhet 

Anmälningsplikt C och 

verksamhetskod 40.60 

21 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen 

 

Kommunen  
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