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Detaljplan för Aros Park
Förslag till utskottets beslut
1. Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheten att upprätta detaljplan
inklusive att se över gällande detaljplan för motorbanan (DPL 2011/25).
2. Planprocessen ska inledas med ett planprogram som omfattar området
mellan Hagalunds företagspark, riksväg 55, Sneby bergtäkt och gällande
detaljplan för motorbanan

Ärendet
Bakgrund
PLEX-utskottet beslutade 2019-04-04 § 29 att lämna positivt planbesked på en
ansökan från ägarna av Långtora-Nyby 1:3 inom det i Plan för Enköpings stad
(FÖP 2040) utpekade framtida verksamhetsområdet Sneby. Detta planbesked
säger även att planprocessen ska inledas med ett planprogram för ett större
område.
Fastighetsägaren i direkt anslutning till Långtora-Nyby 1:3 samt delar av gällande
detaljplan för motorbanan (Sneden 1:5) har under våren 2022 inkommit med en
planansökan om att få ingå i denna programprocess samt att delar av gällande
detaljplan ska ses över för att möjliggöra etablering av verksamheter. Till ansökan
har bifogats en konceptpresentation för Aros park – Enköpings nya klimatpositiva
logistik- och teknikpark (bilaga). Enligt ansökan finns ett etablerat samarbete med
markägaren för redan givet planbesked och en vilja att göra en gemensam
planprogramsprocess.
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Karta med i rött markerad fastighet som fick positivt planbesked 2019 och i blått
markerad fastighet som ägs av nu sökande. Detaljplanlagd yta sedan tidigare är
beige.
Via sökande har samhällbyggnadskonsultbyrån Tyréns anlitats för att hålla i arbete
med inventeringar, dokumentation och produktion av programhandlingar.
Ärendets beredning
Konceptskissen och ansökan har beretts genom att skickas ut på internremiss till
den så kallade startmötesgruppen med representanter för samhällsbyggnadsförvaltningens olika avdelningar, andra kommunala förvaltningar samt några
regionala aktörer (UL och Vafab). I samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
nedan har inkomna synpunkter från denna internremiss arbetats in.
I Plan för Enköpings stad beskrivs följande planeringsprinciper för framtida
verksamhetsområdet Sneby:
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Plan för Enköpings stad (FÖP 2040) identifierar området som lämpligt för
verksamheter. Ansökan har alltså stöd i FÖP 2040 och läget intill riksväg 55 och
närheten till E 18 gör att marken är eftertraktad för såväl lokala företag som
regionala (och nationella) logistikaktörer. De detaljplaner som redan upprättats
längs E 18 håller på att genomföras och det finns efterfrågan på mer mark.
Eftersom området inte tidigare planlagts har det idag en brokig karaktär med
enstaka bostadshus med olika ursprung i kombination med små och mellanstora
verksamheter som utvecklats över tid. Större delen är dock skogsmark med en
mindre del åker längs riksväg 55.
Området påverkas av buller från såväl trafik som verksamheten vid angränsande
bergtäkt. I norra delen finns planstöd och tillstånd för en stor motorbana. I väster
finns civil skjutbana och Linde gas anläggning. I öster finns Sneby bergtäkt.
Området omfattas av riksintresse för försvarsmaktens influensområde.
Den totala arealen för området omfattar närmare 200 hektar och skulle enligt
ansökan fullt utbyggt kunna innehålla 5000-7000 arbetsplatser. Det finns därför
stort behov av att skapa ett område som lyckas svara mot såväl behov hos
näringsliv som hos personer som ska vistas här dagligen, liksom för olika
ekosystemtjänster.
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Verksamhetsområdet Sneby (rött norr om Rv 55). Huvudsakligt programområde grovt
markerat med svart. Civil skjutbana är blåtonad och hela området omfattas av riksintresse
för försvarsmaktens influensområde (prickigt). Sedan tidigare planlagd mark är beige där
den stora ytan i norr är planlagd motorbana. Jämför även tidigare karta i tjänsteskrivelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer det som mycket positivt att kunna ta ett
samlat grepp över hela det i FÖP 2018 utpekade området norr om riksväg 55 för
fortsatt planläggning. Genom att ta hela området i beaktande och inleda med ett
planprogram blir det lättare att hitta rätt plats för rätt funktion oavsett om det gäller
dagvattenfördröjning, gatustruktur, naturvärden som ska säkras, fornlämningar
eller exploateringsbara framtida tomter.
Trafikverket kommer under hösten 2022 att göra ett omtag på sin vägplaneprocess
för riksväg 55 och dess omvandling till så kallad 2+1-väg. Arbetet med
planprogram kan därför med fördel påbörjas omgående, parallellt med
Trafikverkets omtag av vägplanen med ambition att landa i ett godkännande
ungefär samtidigt som vägplanen (våren/sommaren 2023). En konkretisering av
områdets framtida utveckling kan bidra till den dialog som behöver föras kring
placering, dimensionering och finansiering av vilka korsningspunkter som ska vara
kvar eller tillkomma i vägplanen. Ett planprogram för helheten bidrar även till att
höja kunskapsnivån i olika frågor och skapar därigenom en bild av i vilken takt
efterföljande detaljplaneläggning och genomförande kan ske.
Utifrån stödet i FÖP, tidigare givet planbesked samt möjligheten till viss
synkronisering med Trafikverkets vägplan, bedömer därför
samhällsbyggnadsförvaltningens att ett positivt planbesked bör ges.
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Programarbetet kan i sig komma att identifiera nya frågeställningar som behöver
utredas men redan nu ser kommunen att programmet behöver förhålla sig till:
-

Naturvärden och sannolikt artskydd
MKN Vatten
Dagvattenhantering
Vattenverksamhet
Fornminnen
Försvarsmaktens riksintresseområde

-

Anknytning till riksväg 55 och eventuell resandeservice knuten till denna
Möjlighet till kollektivresor och hållplatslägen
Intern gatustruktur och allmänna vistelseytor
Huvudmannaskap för gator, gång- och cykelvägar, parkmark och natur
VA-försörjning
Energiförsörjning
Risker kopplade till befintliga verksamheter (Linde gas, bergtäkten mm)

-

och transport av farligt gods på riksväg 55
Identifiering av i vilka delar gällande detaljplan för motorbanan kan kvarstå
för en delvis förändrad användning enligt ansökan

Parallellt med planprogrammets framtagande finns även en rad frågor som kan
utvecklas för att främja ett framtida genomförande, även om de inte regleras
genom plan- och bygglagen. Det kan till exempel vara inom energisektorn med
solceller på tak, möjlighet till fjärrvärme och kapacitet inom Vattenfalls
områdeskoncession. Det kan också vara i form av olika samarbeten med lokala,
regionala och nationella intressenter. Denna typ av frågor ligger dock utanför den
strikta planprograms- och detaljplaneprocess som regleras i Plan och bygglagen
(PBL). Ett positivt planbesked blir på så sätt startskott för flera olika processer,
varav planprogrammet handläggs av samhällsbyggnadsförvaltnings planavdelning
medan andra processer behöver omhändertas på annat sätt inom eller utanför
kommunorganisationen.
Ett planprogram bedöms kunna arbetas fram i samarbete med markägarnas
konsulter under hösten 2022 för samråd och godkännande under våren 2023.
Utifrån planprogrammets slutsatser kan därefter tidplan för efterföljande
detaljplanearbete tas fram.
Ekonomiska konsekvenser
Planprocessen finansieras genom avtal mellan fastighetsägare och kommunen.
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Sociala och miljömässiga konsekvenser
Sociala och miljömässiga konsekvenser av detaljplaneläggning och genomförande
av detaljplan är viktiga frågor att studera inom ramen för programarbetet liksom
efterföljande detaljplaneprocess.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-23
Konceptpresentation, daterad 2022-04-07

Patrik Holm
Plan och exploateringschef
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
Sökande

Tobias Viberg
Planarkitekt
Enköpings kommun

AROS PROPERTY DEVELOPMENT
2022-04-07

KONCEPTPRESENTATION - AROS PARK
Enköpings nya klimatpositiva logistik- och teknikpark

INLEDNING

Bergtäkt

Väg 55

Linde gas

Enköpings centrum
Skjutfält

Lager

360 graders panoramavy från mitten av det föreslagna programområdet.

Aros Property Development AB ansöker om planbesked
för att utveckla en logistik- och teknikpark som med
200 hektar utgör den största sammanhängande kommersiella fastigheten i Enköping. Arbetsnamnet är
Aros Park.
Större delen av planområdet är i dagsläget planlagt för
motorsportsändamål enligt DPL 1118. Resterande del
av det föreslagna planområdet, Sneby, är i Fördjupad
översiktsplan för Enköpings stad utpekat som framtida
ny förlängning av befintligt verksamhetsområde.
AROS PROPERTY DEVELOPMENT

Vårt förslag för området bidrar till att möta den befintliga efterfrågan på verksamhets- och logistiklokaler i
ett optimalt läge i Enköping och den större regionen.
Aros Park ska tydligt medverka till och förstärka
Enköpings arbete enligt klimatkontrakt och samverkansmodell för stadsutveckling - Business Improvement District (BID).

Aros Property Development AB står redo att ta sig an
detaljplaneprocessen tillsammans med övriga markägare
inom det föreslagna programområdet. Till vår hjälp
avser vi anlita Tyréns som kan bistå med framtagande
av programförslag och tillhörande utredningar i tät dialog
med Enköpings kommun.
Enköping 7 april 2022
Benny Thögersen, managing partner
Aros Property Development AB

AROS PARK - SAMMANHANG OCH SAMVERKAN
MÅL OCH PÅVERKAN (IMPACT)

QUINTUPLE HELIX

Aros Park kompletterar och förstärker projektområden som
Stadskärnan och Myran. Det här genom att med starka
teman addera storskalig logistik och nya industrigrenar till
Enköpings klimatkontrakt och samverkansmodell för stadsutveckling inom viable cities.

Aros - etymologi
1) regionalt i ortsnamn. åmynning
(gammalnordiska), Enköping - staden
mellan Västra Aros (Västerås) och
Östra Aros (Uppsala)

Tillsammans med starka teman inom logistik, fordon, energi och miljöteknik kan hela Aros Park ses som en disruptiv
testbädd. Parken och hela Enköping ska kunna utgöra en
svensk världsutställning för de globala målens (Agenda
2030) teknik-, fastighets- och stadsutveckling.

Allmänhet

2) spanska “aros” översatt till “cirkel”.
association i) cirkulär ekonomi, ii) testbana, synonym sv. ring, eng. circuit,
iii) quintuple helix model

Universitet
Lärosäten

HÅLLBARHET

Myndigheter

LOGISTIK- OCH FORDONSREGION
Aros Park placeras i hjärtat av Östra Mellansveriges logistik- och fordonsregion* vilket stärker befintligt kluster och
bidrar till att sätta Enköping på kartan.
*) Se rapporten Fordonsdalen och framtidens mobilitet Fordonsindustrins betydelse i Östra Mellansverige, Rapport
2019:1 Länsstyrelsen Stockholm

Näringsliv

Uppsala
40 min

QUINTUPLE HELIX PARK
Aros Park kan utvecklas som Sveriges första och enda Quintuple Helix Park. En unik företags- och science park av
riksintresse. Närheten mellan forskning, näringsliv, myndigheter, allmänhet och ett övergripande hållbarhetsfokus
skapar klustermiljöer för innovation, samarbeten och synergieffekter.
Region Uppsala är mycket positiva till satsningen på den tematiska inriktningen fordon/transport/energi/miljöteknik. Aros
Park kan fylla viktiga strategiska behov för innovation, entreprenörskap och näringslivsutveckling i Uppsala län och övriga
Sverige.

Enköping
Västerås
30 min

Stockholm
55 min

Örebro
100 min

Södertälje
70 min

AROS PARK SOM INNOVATIONSHUBB
TESTBANA
För företag, forskning och
publika evenemang

Aros Park tematiserar verksamhets- och innovationsområdena energi, fastighet, fordon och logistik. Tillsammans med Enköpings verksamheter inom informations- och kommunikationsteknik kan en för Sverige
unik innovationsmiljö skapas.

TESTBÄDD - ENERGI OCH STAD
Energisystem. Mikronät/lågtemp system
värme-kyla/solcellspark/cirkulär ekonomi.
Aros Park utvecklas som en smart stad integrerat med
klimatpositiva energisystem och system för cirkulär
ekonomi. Förslaget omfattar en ny solcellspark samt
innovativ lokal energiproduktion.
Området utvecklas disruptivt och tillgängligt för att
attrahera innovations- och impactverksamheter.

SOLCELLER
på mark och tak

LADDLÖSNINGAR
TESTBÄDD - FORDON OCH LOGISTIK
Teknikpark för nya fordon/trafiksäkerhet/utbildning/e-motorsport.
En unik testbana med stöd i befintlig detaljplan tänks
bidra till omställningen mot fossilfria och autonoma
fordon och transporter. Läget är optimalt i Östra
Mellansverige. Testbanan efterfrågas av företag inom
fordonsindustrin såväl som forskningsinstitut, myndigheter och allmänhet.
Intresse finns från företag som vill lokalisera sig i
närheten av banan. Även ledningsregementet i Enköping kan utnyttja banan till exempelvis förarutbildningar för sin betydande fordonsflotta.

SMARTA ENERGISYSTEM

Testbanan kan även få en publik funktion genom
uthyrning till mässor, föreningar, företagsevents m.m.

Klimatpositiv genom fossilfri
elproduktion och lagring inom
fastigheten

UTBILDNING
Möjligheten finns att högre utbildningar, gymnasium
och uppdragsutbildningar med inriktning på fordon/
miljöteknik/energi/logistik lokaliseras i området.
AROS PROPERTY DEVELOPMENT

KLUSTERORGANISATION
En oberoende och attraktiv
innovationsmiljö av internationellt intresse

AROS PARK SOM ARBETSPLATS

Aros Park ger möjlighet till dynamiska möten
mellan sektorer, företag och människor. Parken kan
bli en framtida arbetsplats för upp emot 5 000 - 7 000
personer och utvecklas därför med fokus på en god
arbetsmiljö och hälsa för arbetande och besökare.
Området har potential att ge rum för både storskaliga logistikanläggningar av strategiskt betydelse för
Mälardalen samt för småskaligare verksamheter. Mot
väg 55 kan med fördel kontorsfastigheter, restauranger och övernattningsmöjligheter etableras.
Närheten både till centrala Enköping och det strategiska läget vid E18 och väg 55 gör Aros Park attraktivt för
många typer av arbetsplatser samt för dess medarbetare.

LOGISTIKPARK
Fastigheterna är generellt uppbyggda med en volym
som är 110 meter djup med 50 meter rangeryta framför. Redovisad BYA ligger på totalt ca 280 000 m2 då
marken är bebyggd till 50%.
TEKNIKPARK/UTBILDNING
Här lokaliseras verksamheter så som innovationsföretag som är relaterade till testbanan invid solcellsparken. Tomterna är mindre och kan anpassas efter de olika aktörer som söker sig hit.
Redovisade tomtstorlekar ligger mellan 3 800 10 000. Total BYA ligger på ca 42 000 m2 då
marken är bebyggd till 50%.

LOGISTIKPARK
TESTBANA

Möjligheten till sociala mötesplatser så som torgbildningar och restauranger tillskapas för att möjliggöra
en socialt hållbar utveckling av området.
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SOLCELLSPARK
På tak samt i avsett markområde utvecklas omkring
500 000 m2 solcellspark. Aros Park skulle då utgöra
Sveriges största solcellspark med en energiproduktion som motsvarar årselanvändning för upp
emot 7 000 lägenheter.

EL

VERKSAMHET/KONTOR
Här lokaliseras utåtriktade verksamheter med närhet
till väg 55. Området karaktäriseras av tomter runt
4 000 m2 med möjlighet till större etableringar av
exempelvis kontor. Total BYA för området är
ca 50 000 m2 då marken är bebyggd till 50%.

TEKNIKPARK/
UTBILDNING

LC

VERKSAMHET/LAGER/LÄTTINDUSTRI
Området har en varierad storlek på tomter från
4 000- 38 000 m2. Här kan större verksamheter
lokaliseras. Total BYA för området är ca 130 000 m2
då marken är bebyggd till 50%.

SO

Rekreation med möjligheter till naturupplevelser
skapas med en genomtänkt grönstruktur. I denna blir
områdets befintliga natur en stor tillgång.

VERKSAMHETER/LAGER/
LÄTTINDUSTRI

VERKSAMHETER/
KONTOR

AROS PARK - KOMMUNIKATION
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ALTERNATIV UTFORMNING
AV IN-/UTFART
E18

VÄG

E18

55

IN- OCH UTFARTER

VÄG

55

OMRÅDETS VÄGSTRUKTUR

HUVUDSTRÅK

ALTERNATIV UTFORMNING AV IN-/UTFART

FUNKTIONER I OMRÅDET

De gröna pilarna visar områdets nya huvudstråk med
en tydlig koppling mot väg 55. Genom den nya anslutningen till väg 55 skapas en naturlig orienterbarhet
och tydliga gatuhierarkier.

Då området är fullt utbyggt kommer dess trafikalstring
att kräva en tydlig och lättillgänglig entré.

Gatunätet utformas som ett rutnät vilket skapar
möjligheter för angöring, lastning, infarter m.m
Generellt bör inga in/utfarter från kvartersmark anslutas mot huvudgatan. Huvudstråket ska innefatta infrastruktur för fordonstrafik, kollektivtrafik, cyklister och
gående. Strukturen möjliggör en rundkörande slinga
för en framtida busslinje.

Huvudstråket kan innehålla gång- och cykelbanor samt
har utrymme att trafikeras av kollektivtrafik.

En ny infart mot väg 55 föreslås därför ersätta befintlig
infart mot stenbrottet. Bilden visar en principskiss på
alternativt dragning av vägen till stenbrottet.
Den alternativa infarten undviker tillkommande trafik
som stör tillgängligheten till fastighet Sneby 1:13.
Dragningen kommer dock att påverka fastighet
Sneby 10:4.

AROS PROPERTY DEVELOPMENT

Förbindelsen mellan området och Johan Erikssons gata
i väster (se rödstreckad pil), är genomförbar ifall behov
framkommer.

AROS PARK - GRÖN-BLÅA STRÅK/MÖTESPLATSER

GRÖNA & BLÅ STRÅK

Exempel på mötesplats; Telestaden Stockholm.

SOCIALA MÖTESPLATSER

Exempel på var grön/blå stråk kan placeras.

Exempel på var gatustrukturen kan ge möjlighet till torg och platsbildningar.

GRÖNA & BLÅ STRÅK

SOCIAL HÅLLBARHET

Grönstrukturen bidrar till att värna platsens befintliga
kvalitéer. De områden i norra delen som utpekats som
bevarade naturområden i befintlig detaljplan är forsatt
sparade i förslaget. De grön-blå stråken är placerade i
lågpunkter där det finns befintliga vattendrag.
Dagvattendammar och fördröjningsmagasin kan även
placeras här. Dammar och insektshotell kan bidra till
att skapa ekosystemtjänster. Dagvattenhanteringen
bör vara öppen och fördröjning kan exempelvis ske
genom gröna tak.

Aros Park kommer fullt utbyggd att bli ett av Enköpings
största arbetsplatsområden. För att kunna utgöra en attraktiv plats för arbete och vistelse ska områdets struktur stödja
sociala funktioner.

Befintlig skog från ovan.

Tillgång till mötesplatser - både torg- och platsbildningar
samt möjliggörandet av restauranger, cafeer och träningsanläggningar prioriteras i området. Närvaron av dessa funktioner bidrar till att Aros Park kan bli en levande och trygg
del av staden.

AROS PARK - ILLUSTRATIONSPLAN
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AROS PROPERTY DEVELOPMENT

AROS PARK - 3D BILD
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