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INBJUDAN 

Håbo kommun bjuder in till markanvisningstävling för bostäder inom kvarter 9 i etapp 1 
Bålsta centrum. Byggrätten uppskattas till ca 5 000 kvm BTA. Anbud ska vara kommunen 
tillhanda senast den 31 maj 2016. 

Kommunen kommer att träffa markanvisningsavtal med den part (i fortsättningen kallad Bo-
laget) som i sitt anbud bäst uppfyller bedömningskriterierna samt i övrigt uppfyller givna täv-
lingsförutsättningar och kvalificeringskriterier. Anbud kommer att förkastas om det inte följer 
givna tävlingsförutsättningar eller om Bolaget inte uppfyller uppsatta kvalificeringskriterier. Håbo 
kommun har fri prövningsrätt av lämnade anbud.  

Inbjudan till markanvisningstävlingen finns på Håbo kommuns webbplats 
www.habo.se/markanvisningstävling. På webbplatsen finns också länkar till de handlingar 
som utgör underlag för tävlingen, bl a detaljplaneförslag med plankarta och planbeskrivning 
för etapp 1 i Bålsta centrum (samrådsversion), idé och gestaltningsprogram för Bålsta centrum 
och detaljplaneprogram samt andra handlingar som kan ha betydelse för lämnande av anbud, 
bl a markanvisningspolicy, miljöstrategi, dagvattenstrategi, vision m m. 
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BAKGRUND 

Planområdet ligger i Bålsta centrum och omfattar bland annat den aktuella byggtomten, järn-
vägsstationen och busstation. Planområdet avgränsas i nordöst av Bålstaåsen, i sydöst av ett 
mindre grönområde, i väst av Kommunhuset och Stockholmsvägen samt i nord av Centrum-
leden med cirkulationsplats. 

Vision - vårt Håbo 2030  
Bålsta - en levande småstad.  
Bålsta det klassiska stationssamhället vid Mälaren med anor från vikingatiden har växt till en 
modern och sammanhängande centralort. I stadskärnan samsas bostäder med verksamheter, 
kultur och nöje – det andas dynamik och puls. Intill hittar vi småstadens stillhet, trädgårdar 
och lekplatser. Bortom stadskärnan, längs cykelvägar och promenader, väntar boende och re-
kreation vid Mälarens stränder. Variationsrik arkitektur, spännande utbud och en intressant 
mix av människor ger kvarteren identitet och sammanhang. Bålsta är en inkluderande och 
mångfacetterad stad med gator och torg som präglas av mångfald, öppenhet och tolerans. 

Trygga stadsrum 
Bålsta resecentrum är stadens mittpunkt och en av Mälardalens viktigaste knutpunkter för kol-
lektivtrafiken. Bålsta är en regional stadskärna som effektivt sammanlänkas med regionen, 
Arlanda, Sverige och världen. I Håbo kommun ställer vi tydliga krav på stadsbyggande med 
långsiktigt perspektiv. Det har resulterat i en hög arkitektonisk och konstnärlig kvalitet, stark 
känsla av identitet och en hållbar stad. Vi har skapat ett levande och tryggt stadsrum där 
många vill vistas och trivas. Bålsta är anpassad för alla åldrar och här bor vi hela livet. 

Program Bålsta centrum 
Ett detaljplaneprogram har tagits fram för Bålsta centrum vilket godkändes 
av kommunstyrelsen den 26 november 2012. I programmet presenteras vision och mål för 
området. Bålsta centrum ska bli en tydligare centrumbildning med ett rikare utbud och en 
starkare attraktionskraft. Det nya centrumet ger service till och är en mötesplats för håbo-
borna. Här finns plats för evenemang. Ny bebyggelse med bostäder och lokaler för verksam-
heter bildar en stadsmiljö av hög kvalitet med människan i fokus. Det nya centrumet har ga-
tor, torg, parker och platser som bjuder in och är trivsamma att röra sig och vistas i. Stationen 
utvecklas till att bli en välkomnande och attraktiv knutpunkt för resenärer med kollektivtrafik. 
Från stationen möts man direkt av centrumets bebyggelse och aktiviteter. Grundtanken i vis-
ionen är att öka centrumets attraktivitet genom att skapa fler bostäder i centrumet och i dess 
omgivning. Med fler som bor här blir centrumet tryggare och mer levande. En samlad och tät 
bebyggelse bidrar även till ett hållbart bostadsbyggande där transporter och användning av re-
surser kan göras mer effektiva. 

Begreppet hållbar stadsutveckling är centralt för planprogrammet. Det innebär att Bålsta cent-
rum ska byggas på ett sätt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Bålstas relativt 
glesa bebyggelse är planerad utifrån bilen och förutsätter bilresor som en naturlig del av var-
dagen. I mycket handlar det därför om att ställa om ett bilberoende levnadssätt och rörelse-
mönster samtidigt med att stadsplaneringen inriktas mot en mer hållbar utveckling. Detta är 
en av anledningarna till att centrala lägen i Bålsta måste prioriteras i planeringen för en ut-
veckling mot en effektivare användning av marken. Det ska vara enkelt, tryggt och bekvämt 
att gå och cykla eller ta bussen. Förutom klimatskyddade cykelparkeringar, säkra och attrak-
tiva cykelvägar handlar detta om att det ska vara möjligt att röra sig mellan stationen, för-
skola, affär och bostad utan att använda bilen. Det ska vara lätt att göra rätt. En sådan om-
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ställning av livsmönster och planering är också nödvändig för att minska Bålstas totala miljö-
belastning och ekologiska fotavtryck. Vi tror att kravet på att bygga energieffektivt och tätt 
går alldeles utmärkt att kombinera med en hållbar och trivsam stadsmiljö. Håbo kommun har 
antagit målsättningen att vara fossilbränslefri år 2050. Arbetet med att skapa förutsättningar 
för att nå detta mål sker aktivt på flera nivåer i kommunen. Bland annat genom att delta i pro-
jektet Uthållig kommun, koordinerat av Energi- myndigheten som syftar just till att minska 
behovet av icke-förnyelsebar energi. För att uppnå detta arbetar man med att minska utsläp-
pen från transporter genom spjutspetsprojektet ”bilsnål planering i en levande småstad”.  
 

Idé och gestaltningsprogram 
Ett idé- och gestaltningsprogram för Bålsta centrum tagits fram som godkändes av Kommun-
styrelsen 19 maj 2014. Målet med Idé- och gestaltningsprogrammet är att förstärka Bålstas 
identitet som stad i enlighet med kommunens vision, översiktsplan och planprogram för 
Bålsta centrum. Idé- och gestaltningsprogrammet syftar till att ge stöd åt inblandade parter i 
gestaltningen av nya Bålsta centrum, att föreslå, tydliggöra och illustrera önskade kvaliteter i 
den nya bebyggelsen, samt att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser. 
Idé- och gestaltningsprogrammet ska vara vägledande vid framtagande av detaljplanernas ut-
formningskrav samt som stöd vid bygglovprövning. 

Av idé och gestaltningsprogrammet framgår att resecentrum föreslås blir Bålstas knutpunkt 
och stationsområdet med sin urbana stationspark är tänkt som en samlingsplats både för rese-
närer och för boende i Bålsta. Under planarbetet har det visats sig svårt att fylla nytt resecent-
rum med verksamheter. Istället har kvarter 9 lyfts fram som det kvarter lämpligt att bygga nå-
gon form av profilbyggnad. 
 

Detaljplan etapp 1 
Detaljplanen Resecentrum och stationsområdet, utgör den första etappen för Bålsta centrum. 
Håbo kommun vill skapa förutsättningar för en omfattande utbyggnad av Bålsta med ett mera 
attraktivt och levande centrum. Planens syfte är att ge möjlighet för en tät och blandad bebyg-
gelse med resecentrum, bostäder, handel och verksamheter, trafikområden och levande offent-
liga miljöer samt parkering för bilar och cyklar. En av utmaningarna består i att skapa ett cent-
rum för människor snarare än bilar. Sammantaget bedöms detaljplanen ge möjlighet för upp-
förande av 600-700 lägenheter i olika upplåtelseformer. Det är kommunens förhoppning att 
den täta strukturen med blandande funktioner skapar förutsättning för en levande och trygg 
stadsdel såväl dag- som kvällstid.  

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun och utvecklingen av Bålsta centrum ska 
vara hållbar i samtliga dimensioner såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Målet med 
Bålsta centrum är att skapa en småstad med rikt stadsliv. 

Detaljplanen utgår från en tydlig kvartersstruktur med stråk och verksamheter i bottenvåning-
arna. Genom byggrätter med blandad användning kring starkt betonade och sammankopplade 
gaturum ges möjligheter för en god stadsmiljö. Detaljplaneförslaget ger möjlighet till flera 
kvarter för bostäder och verksamheter med en skala upp till åtta eller nio våningar samt en 
högre bostadsbyggnad på upp till 17 våningar.  
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Schematisk skiss över planens delområden/kvarter. Bebyggda ytor benämns som kvarter och öppna ytor som delområden. Tre del-områden 
finns: 1. Busstorg, 3. Stationsparken och 10. Parkering. 
 
1. Busstorg  
2. Resecentrum, bostadshus och dagligvaruhandel  
3. Stationsparken  
(4. Ingår inte i denna etapp)  
5. Bostadskvarter med verksamheter  
6. Bostadskvarter med verksamheter  
7 och 8. Bostadshus med möjlighet till verksamheter  
9. Högt bostadshus med möjlighet till verksamheter  
10. Parkering  
11. Eventuellt parkeringshus 
 

Tidigare markanvisningar 
Kommunen genomförde under 2014 en markanvisningstävling för etapp 1. Kommunstyrelsen 
har genom beslut 2015-03-02 anvisat kvarter 7 och 8 till Håbohus AB och kvarter 5 och 6 till 
Magnolia Bostad AB. Genom beslut 2015-04-13 har kvarter 2 anvisats till COOP fastigheter 
AB och Magnolia Bostad AB. Omkring 80 % av de anvisade lägenheterna är hyresrätter och 
majoriteten av dessa planeras att bli små yteffektiva lägenheter. 

TÄVLINGSOMRÅDET 

Tävlingsområdet utgörs av kvarter 9 inom etapp 1 Bålsta centrum, se illustration nedan. 
Byggrätten uppskattas till ca 5 000 kvm ljus BTA i 8-17 våningar. Enligt detaljplaneförslaget 
är markanvändningen bostäder och kontor. Högst 30 % av byggrätt får användas för kontors-
ändamål. Bottenvåningen får utformas med lokaler för verksamheter t ex handel. 
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GESTALTNING 

Byggnaden inom kvarter 9 ska vara en profilbyggnad som ska bidra till att förstärka Bålstas 
egen identitet. Byggnaden i kvarter 9 markerar tydligt Bålstats mest centrala plats, markerar 
torget, stationen och bussterminalen. Detaljplaneförslaget medger ett bostadshus i två nivåer, 
en på 17 och en på 8 våningar inom kvarter 9. För att ge möjlighet till flexibilitet i användning 
tillåter detaljplanen även inslag av kontor. Byggnaden blir med sin höga höjd Bålstas nya 
landmärke och ska därför ges en omsorgsfull gestaltning med fasader präglade av mångfald 
och variation. Husets sydvästra fasad är direkt orienterad mot ny gata/gångfartsområde. Det 
höga huset har minst två trapphus. Mellan kvarter 5 och 9 finns planstöd för att bygga under 
den nya gatan med ett parkeringsplan. En sammanhängande parkering kan då byggas mellan 
de bägge kvarteren. Mellan kvarter 9 och järnvägen finns ett naturområde i detaljplaneförsla-
get. Området ska lämnas obebyggt eftersom det fyller en viktig funktion för att koppla sam-
man Bålstaåsen i norr och Gröna Dalen i söder. 

Byggnaden ska följa idé och gestaltningsprogrammet för Bålsta centrum. 

 

TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

• Upplåtelseform inom kvarter 9 ska vara bostadsrätt eller hyresrätt. När detaljplanen 
vunnit laga kraft ska marken avstyckas och säljas. Håbo kommun eftersträvar en jämn 
fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter inom Bålsta centrum.  

• Kommunen är huvudman för allmän plats. Gatukostnadsersättning ska betalas av Bo-
laget för finansiering av allmänna anläggningar.  

• Nödvändig flytt av allmänna ledningar utförs och bekostas av kommunen. 
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• Kommunen svarar för projektering samt byggande av allmänna va-anläggningar. Bolaget 
betalar va-anläggningsavgift enligt vid betalningstillfället för kommunen gällande va-taxa. 

• Parkering ska i första hand ske inom kvartersmark. Innovativa lösningar för cykel- och 
bilparkering ska eftersträvas. Parkeringsnorm inom Bålsta centrum är i snitt 0,5 parke-
ringar/lägenhet plus 0,1 för besökare. För 1-1,5 r o k är normen 0,33 p-platser per lä-
genhet, för 2-3,5 r o k är normen 0,5 och för större lägenheter 1 p-plats per lägenhet. 

• Bolaget står för samtliga projekterings- och utredningskostnader som krävs för planar-
betet och för att en överenskommelse om exploatering ska kunna träffas mellan Bola-
get och kommunen. Bolaget ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anlägg-
ningsåtgärder inom kvartersmarken inklusive anslutning till omgivande allmän plats-
mark.  

• Kommunen kan komma att ställa krav på att samarbetsavtal tecknas med kommunen 
avseende upplåtande av lägenheter till hushåll med särskilda behov.  

Villkor för markanvisning 
a) En markanvisning är tidsbegränsad till två år från kommunstyrelsens beslut. Om en 

bindande överenskommelse om exploatering inte kan träffas inom denna tid kan 
kommunen göra en ny markanvisning. Bygg- och miljöförvaltningen kan medge för-
längning. En förutsättning för förlängning är att Bolaget aktivt1

 drivit projektet och 
förseningen inte beror på Bolaget. Kommunen har rätt att återta en markanvisning un-
der den angivna perioden om det är uppenbart att Bolaget inte avser eller förmår att 
genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen. Åter-
tagen markanvisning ger inte Bolaget rätt till ersättning. 
 

b) Bolaget står för all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbetet. Projektering i 
samband med detaljplanearbetet ska göras i samråd med kommunen.  
 

c) Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen eller i det fall 
kommunen beslutar att inte genomföra exploateringen ger ej rätt till ersättning eller ny 
markanvisning som kompensation.  
 

d) Markanvisning får ej överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. Detta gäller 
även överlåtelse till närstående bolag. 

 
 

INLÄMNINGSKRAV 

För att anbudet ska anses komplett ska tävlande inlämna nedanstående handlingar. Håbo 
kommun reserverar sig för att inte beakta anbud som inte är kompletta och tydliga enligt ne-
dan. Av bidraget ska klart framgå hur ställda krav uppfylls. Anbud måste vara på svenska och 
ska lämnas till Bygg- och miljöförvaltningen, plan- och utvecklingsavdelningen, Håbo kom-
mun, 746 80 Bålsta senast 2016-05-31 kl. 09.00. Tre exemplar av anbudets handlingar ska 

                                                 
1 Med aktivt avses att Bolaget ser till att underlag till detaljplaneprocessen kommer fram i tid och med tillräcklig 
kvalitet samt att projektering och detaljprojektering sker så att byggstart är möjlig när detaljplanen vunnit laga 
kraft. 
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ingå, ritningar ska vara i A3-format och utöver detta ska en omgång ritningar även lämnas i 
A1-format. Tävlingsförslagets handlingar ska även lämnas digitalt på USB-sticka.  

Anbudet ska minst innehålla följande:  

- Handlingsförteckning.  
- Redovisning av hur förslaget uppfyller de kriterier för Gestaltning och Hållbarhet som 

framgår nedan.  
- Kortfattad beskrivning av de bärande utformningsidéerna samt övriga intentioner 

bakom förslaget.  
- Situationsplan skala 1:500.  
- Fasader med färgsättning och materialval samt typsektioner i valfri skala.  
- Typplaner i valfri skala  
- Minst fyra perspektiv; från järnvägen, från öster, från väster samt fågelperspektiv 
- Övergripande redovisning av parkeringslösning samt cykelparkering.  
- Exploateringsdata, antal lägenheter av olika storlek och upplåtelseform 
- Preliminär tidplan för projektering och utbyggnad.  

 

Handlingarna ska vara anonyma märkta med tävlingsförslagets namn. Bolagsnamn, loggor etc 
får ej förekomma på handlingarna. 

Följande handlingar ska enbart lämnas i ett slutet kuvert märkt med tävlingsförslagets namn:  

- Bolagets namn, adress och organisationsnummer 
- Namn på Bolagets kontaktperson med telefonnummer och e-postadress  
- Undertecknade personers fullmakt att företräda Bolaget vid markanvisningstävling och 

avtalstecknande med kommunen.  
- Registeringsbevis, högst tre månader gammalt  
- Ratingintyg, högt tre månader gammalt, enligt Upplysningscentralens soliditets-

/likviditetsbedömning  
- Senaste årsbokslut  
- Skatteverket blankett SKV 4820, ifylld av Skatteverket, högst tre månader gammal  
- En kortfattad redovisning av Bolagets erfarenhet av och förmåga att genomföra pro-

jektet, med ett liknande referensobjekt som är pågående alternativt genomfört under de 
senaste fem åren.  

- Pris för bostadsbyggrätt angivet i kr/kvm ljus BTA och pris för lokal/kontorbyggrätt 
angivet i kr/kvm ljus BTA.  
 

 

VAL AV BOLAG 

Kvalificeringskriterier  
Deltagande bolag ska kvalificera sig enligt kriterierna nedan. Kommunen kan i samband med 
utvärderingen komma att kräva in material som styrker detta. Förslag från bolag som inte upp-
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fyller dessa kriterier kommer att förkastas. Kriterierna ska vara uppfyllda vid ansökningstid-
punkten. Kommunen kan komma att väga in kvalificeringskriterier ända fram till beslutstill-
fället i kommunstyrelsen.  

• Ledande befattningshavare i Bolaget får inte ha gjort sig skyldiga till ekonomisk 
brottslighet eller skattebrott.  

• Bolaget ska kunna visa att man i sig själv eller genom ett moderbolag har ekonomisk 
stabilitet, hållbarhet och organisatoriska förutsättningar för att kunna genomföra pro-
jektet.  

• Bolaget, eller de personer som ansvarar för projektet, ska kunna redovisa tidigare fär-
digställda och väl genomförda referensprojekt av motsvarande omfattning och kom-
plexitet som anbudsobjektet (samverkan mellan byggherrar, antal lägenheter osv).  

• Kommunens tidigare erfarenheter av Bolaget kan vägas in i bedömningen. 

 

Utvärdering 
Förslagen ska utgå från den markanvändning som anges i detaljplaneförslaget för etapp 1. De-
taljplaneförslaget medger upp till 17 våningar inom kvarter 9. Höjdskalan inom den första 
etappen i övrigt är fem till 8 våningar. Förslag som avviker från den angivna höjdskalan ska 
tydligt motiveras.  

Kommunen kommer att bedöma förslagens gestaltning och hållbarhet enligt de 10 punkter 
som anges nedan. Därutöver finns möjlighet att få upp till nio extra poäng för tre särskilda 
punkter. De förslag som erhåller minst 30 poäng sammanlagt kommer att kvalificera sig till en 
pristävling. Förslagen måste, vid bedömning av gestaltning och hållbarhet, erhålla poäng från 
minst 8 av de 10 punkterna för att gå vidare till pristävlingen.  

I utvärderingen av gestaltning kommer följande premieras med 0-5 poäng för varje punkt:  

1. Fungerar byggnaden som ett landmärke/profilbyggnad som bidrar till att förbättra 
Bålstas identitet? 

2. Har byggnaden en modern och innovativ arkitektur (anpassad till sitt syfte - bo-
stadsändamål) och bidrar den föreslagna utformningen till stadsdelens image? 

3. Stödjer förslaget den vision för Bålsta centrum som presenteras i idé- och gestalt-
ningsprogrammet? 

4. Hur väl lyckas förslaget anpassa sig till platsens stadsbild, topografi, och land-
skap? 

5. Hur är bostadshusets översta våningar utformade, är de tillgängliga för allmänhet-
en? 

Som mest kan ett förslag nå 25 poäng vid utvärdering av gestaltning.  

I utvärderingen av hållbarhet kommer följande premieras med 0-5 poäng för varje punkt:  

Fossilbränslefri kommun 

6. Egenproducerad förnybar energi och energieffektiva byggnader 
Vilken grad av självförsörjning har förslaget vad gäller energilösningar och hur ser 
förslagets ambitioner ut gällande energieffektiva byggnader? 
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7. Minskad bilanvändning 
Vilka åtgärder innehåller förslaget för att minska bilanvändningen? 

 
Giftfri och resurseffektiv kommun 

8. Miljövänligt material  
I vilken utsträckning har förslaget miljövänliga och miljöklassade materialval? 

9. Dagvatten 
Vilka lösningar för dagvattenhantering innehåller förslaget? 

10. Miljöcertifierad Byggnad (Green Building, BREEM eller likvärdigt) 
Används någon miljöklassning av byggnadens miljöstatus? 

Som mest kan ett förslag nå 25 poäng vid utvärdering av hållbarhet.  

Följande kriterier kan ge upp till nio (9) extra poäng vid utvärdering: 

1. Hur lyckas förslaget lösa infart/utfart till/från parkeringen (direkt från lokalga-
tan/gångfartsområdet eller under)? 

2. Klarar förslaget att anordna parkering utöver p-normen? 
3. Till vilken grad utökar/kompletterar förslaget centrums utbud av service och verk-

samhetslokaler/kontor? 

Pristävling 

I pristävlingen kommer förslagen ta med sig de erhållna poängen från gestaltning och hållbar-
het samt eventuella extrapoäng. Det förslag (nr 1) som erhållit flest poäng får 10 procents 
prispåslag på sitt markpris. Övriga placeringars prispåslag framgår av tabellen nedan:  

Placering Prispåslag 

1 10 % 

2 7,5 % 

3 5 % 

4 2,5 % 

5- 0 

 

Det förslag som har det högsta markpriset efter prispåslag enligt tabellen utses som vinnare. 

Process 
Utvärderingen kommer att göras av en utvärderingsgrupp bestående av representanter från 
Håbo kommun. Sekretess råder kring inlämnade anbud till dess att beslut om vinnare i täv-
lingen tagits. Förslagen kommer inte att returneras. 

När de slutna kuverten öppnats kontrolleras att samtliga formella krav uppfylls. Därefter av-
görs tävlingen genom att den som utses som vinnare efter pristävlingen får teckna markanvis-
ningsavtal med kommunen enligt de förutsättningar som anges i detta förfrågningsunderlag.  



12 

 

 
 
 
 

TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE  

Inbjudan samt länkar till de handlingar som utgör underlag för tävlingen samt andra handlingar 
som kan ha betydelse för framtagande av anbud finns på www.habo.se/bålstac Informationen på 
webbplatsen kan komma att kompletteras under tävlingsperioden. Frågor rörande tävlingen kan 
ställas via formulär på webbplatsen fram till en vecka innan tävlingsperiodens slut. Ställda frågor 
kommer där att redovisas anonymt tillsammans med svaren så att alla kan ta del av dem.  
Anbud ska märkas ”Markanvisningstävling Bålsta centrum kvarter 9”, Dnr 2016/000222 och 
skickas till Håbo kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, Plan- och utvecklingsavdelningen, 
746 80 Bålsta 

Anbud ska ha inkommit till registraturet senast den 31 maj 2016.  

Anbud kommer att förkastas om det inte följer givna tävlingsförutsättningar eller om bolaget 
inte uppfyller uppsatta kvalificeringskriterier. Håbo kommun har fri prövningsrätt av lämnade 
anbud.  

När Kommunstyrelsen fattat beslut om markanvisning kommer resultatet av tävlingen att re-
dovisas, dels i ett tjänsteutlåtande som ligger till grund för kommunstyrelsens beslut, dels på 
www.habo.se/markanvisningstävling. 

Frågor ställs till Isabell Lundberg, isabell.lundberg@habo.se, 0171-52980 

TIDPLAN  

Bedömningsarbetet med anbuden bedöms till ca 1 månad och markanvisningsprocessen be-
döms till ca två månader. Planarbetet pågår parallellt med markanvisningsprocessen. Beslut 
om granskning av detaljplaneförslaget kommer preliminärt att ske under hösten 2016. Anta-
gande av detaljplanen beräknas till våren 2016.  

Vid utbyggnaden av etapp 1 området kommer busstorget inom kvarter 1 att ske först. Därefter 
påbörjas ombyggnad av Stockholmsvägen och byggnation av nya lokalgator. Utbyggnadstakt 
och eventuell etappindelning för kvarteren får bestämmas i samråd med de olika byggherrar-
na. En första byggstart för bostäder och anläggningar på kvartersmark beräknas till tidigast i 
mitten av 2017.  

http://www.habo.se/bålstac
http://www.habo.se/markanvisningstävling
mailto:isabell.lundberg@habo.se




Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se

K
S. 2016/00222. 2016 april.

För frågor eller mer information, kontakta
Isabell Lundberg, projektledare Bålsta centrum
Telefon: 0171-529 80 
E-post: isabell.lundberg

För frågor eller mer information, besök www.håbo.se/markanvisningstävling
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