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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Utomhusgym i Skokloster 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget under förutsättning att 

Slottsskogens samfällighet ställer sig positiv till anläggandet av ett 

utomhusgym och tar på sig att sköta utomhusgymmet.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av ett eventuellt 

utomhusgym hanteras i samband med kommande års budgetarbete.  

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja diskussioner med 

Slottsskogens samfällighet om anläggandet av ett utomhusgym. 

 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att ett utomhusgym ska anläggas i Skokloster. 

Förvaltningen konstaterar att detta är en god idé men att medel för ett sådant 

för närvarande saknas. Vidare är det Slottsskogens samfällighet som sköter 

alla gemensamma ytor i Skokloster. Detta innebär att samfälligheten måste 

godkänna placeringen av ett utomhusgym och också ta på sig ansvaret för 

att sköta det.  

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att påbörja diskussioner med Slottsskogens samfällighet om 

anläggandet av ett utomhusgym. Om samfälligheten ställer sig positiv får 

frågan om finansiering hanteras i kommande års budgetarbete. Därmed 

föreslås medborgarförslaget vara besvarat.    

 
Ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att ett utomhusgym ska byggas i Skokloster. 

Detta då många boende i Skokloster är intresserade av träning och hälsa och 

skulle vara intresserade av ett sådant.  

I samband med att medborgarförslaget skulle tas upp i kommunfullmäktige 

för beslut om dess giltighet inkom en skrivelse till kommunen från företaget 

Skokloster Hälsocenter AB med information om att företaget, som håller på 

att bygga ett inomhusgym i Slottsskogen också har för avsikt att bygga ett 

utomhusgym. De föreslår ett samarbete med kommunen i frågan.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar inledningsvis att 

kommunallagens regler för den kommunala kompetensen hindrar 

kommunen från att ingå ett samarbete med ett enskilt företag på det sätt som 

Skokloster Hälsocenter AB föreslår. Detta eftersom kommunallagen (KL 

2:2) föreskriver att kommuner ska behandla sina medlemmar lika. Att 

samarbeta med ett företag på detta sätt skulle gå emot denna 

likabehandlingsprincip.  
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Kommunstyrelsens förvaltning bedömer dock att ett utomhusgym i 

Skokloster är en god idé, som skulle ge Skoklosterborna såväl en mötesplats 

som en plats att träna på.  

 

Med detta sagt konstaterar förvaltningen att det i Skokloster är 

Slottsskogens samfällighetsförening, som sköter alla gemensamma ytor. Det 

innebär att beslut om byggande av ett utomhusgym måste fattas i samråd 

med samfällighetsföreningen, som i sin tur måste ta på sig att underhålla 

utomhusgymmet och godkänna dess placering. Detta innebär att det inte står 

kommunen fritt att själv besluta om att anlägga ett utomhusgym och därmed 

bifalla förslaget.  

Vidare konstaterar förvaltningen att det för närvarande inte finns medel 

avsatta för att bygga ett utomhusgym. Det finns medel avsatta i 2018 års 

budget för att bygga en hundrastgård i Skokloster, som resultat av tidigare 

medborgarförslag. Men därutöver finns inte ytterligare medel. Detta innebär 

att om samfälligheten ställer sig positiv till ett utomhusgym behöver medel 

skjutas till för anläggandet.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 

ger kommunstyrelsen i uppdrag att föra diskussioner med Slottsskogens 

samfällighet om anläggandet av ett eventuellt utomhusgym. Om 

samfälligheten ställer sig positiv till detta får förvaltningen återkomma till 

kommunfullmäktige och äska medel för anläggandet av ett sådant i samband 

med kommande års budgetarbete. Därmed föreslås att förslaget bifalls. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kontakt med Slottsskogens samfällighet kan hanteras inom befintlig ram. 

Om ett utomhusgym ska anläggas behöver medel skjutas till för ändamålet i 

kommande års budget.  

Uppföljning 

Uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning följs upp regelbundet och 

återrapporteras till kommunstyrelsen två gånger om året. Detta ärende följs 

upp i samband med det.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2017-04-05   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Gatu- och parkenheten, för verkställighet 

Kommunstyrelsens kansli  

 



Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Amanda
Efternamn Bengtsson
Folkbokföringsadress Abbotvägen 12
Postnummer 746 95
Ort Skokloster
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Hej!

Jag har tänkt under en längre tid på att skriva till er ang ett önskemål.
Jag är bosatt i skokloster och har funderat lite kring hur man skulle kunna göra Skokloster lite
mer attraktivt.
Jag vet att det är många som bor här ute (inklusive mig själv) och som är intresserade
av träning och hälsa, Jag tror att många skulle vara intresserade av ha ett utomhusgym i
skokloster då jag som så många andra varken har tid eller råd att åka till ett riktigt gym som till
exempel det som ligger inne i Bålsta centrum.
Jag har varit i kontakt med Elisabeth som har hand om poolen och tennisbanorna men hon
hade missuppfattat vad jag menade och därför vänder jag nu mig till er.
Jag vet inte hur ni ställer er till eventuella kostnader (om det nu skulle vara intressant) men
skulle vi inte kunna starta en namninsamling för att se hur många som skulle vara intresserade
av få ett utegym till Skokloster? Tror det skulle kunna vara intressant för många, dessutom är
det nog många unga som också skulle tycka det vore kul!

p.s Skickar med en länk så att ni kan kolla på hur olika utomhusgym kan se ut.

http://www.rantzows.com/Rantzows/Start/Sortiment/Utemiljo/Utegym-och-hinderbanor.aspx

Mvh
Amanda Bengtsson

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Medborgarförslag: Åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet (södra 
in-/utfarten väg 545/840 Bålsta) 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genom ett antal 

mindre åtgärder som kan rymmas inom budget för 2017 och 2018 höja 

trafiksäkerheten på väg 545/840 utmed bostadsområdet Kalmarsand och 

Hälledagsvägen. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidare utreda 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 545/840 utmed bostadsområdet 

Kalmarsand och Hälledagsvägen med hänsyn tagen till övriga planer i 

området.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att Håbo 

kommun vidtar åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid södra in-/utfarten till 

Bålsta, väg 545/840. Bland annat föreslås fartdämpande åtgärder i form av 

utökad skyltning och anläggande av farthinder. 

Tekniska avdelningen föreslår att bifalla medborgarförslaget. Genom ett 

antal åtgärder som kan rymmas inom befintlig budget kan trafiksäkerheten 

höjas i viss mån. Längre fram i tiden kan utökade åtgärder samt alternativa 

vägsträckningar studeras.  

De åtgärder som gatu- och parkenheten kan genomföra inom befintlig 

budget är justering av de två befintliga fartguppen till erforderlig standard, 

flytta skyltningen inför fartguppen samt ansöka om en förberedande 

skyltning om 40 km/h hos Trafikverket. 

Sträckan vid den södra infarten till väg 545 är en bred väg som inbjuder till 

höga hastigheter. Där föreslås hastighetssänkande åtgärder som gör 

gaturummet anpassat för hastigheten. Dessa åtgärder måste utredas vidare 

och finansieras inom kommande investeringsbudgetar.   

 
Ärendet 
Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att utreda och besvara ett 

medborgarförslag om att öka trafiksäkerheten vid södra infarten till 

Kalmarsand (KF 2016-09-26 § 85). Tekniska avdelningen har för ändamålet 

anlitat konsultföretaget ÅF för att undersöka vilka möjligheter som finns för 

att förbättra trafikmiljön vid Kalmarsand. Se bilaga Trafikmiljöåtgärder på 

Stockholmsvägen vid Kalmarsand, Håbo kommun. I utredningen redovisar 
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ÅF tre olika åtgärdsområden som de har studerat, skyltning, 

hastighetssänkande åtgärder och gång- och cykelväg. 

Skyltning 

Sträckan med 40 km/h föreslås förlängas. En hastighetssänkning från 70 

km/h till 40 km/h vid den södra infarten till Kalmarsand är en 

hastighetssänkning med mer än 20 km/h. Då ska det enligt Vägverkets 

föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS 2007:305) 5 kap 

23§ märkas ut med förberedande upplysning om hastighetssänkning. Då den 

förberedande upplysningen om hastighetssänkning hamnar på Trafikverkets 

väg måste Håbo kommun ansöka om den nya skyltningen från Trafikverket. 

Varningsmärke för fartgupp föreslås flyttas längre bort från guppen. 

Utredningen menar att det medför att inbromsningarna inför guppen inte blir 

lika kraftiga samt ger en lägre hastighet längre ifrån guppen. 

Hastighetssänkande åtgärder 

Fartguppens utformning bör ses över och utformas efter riktlinjer som 

beskrivs i VGU (Vägars och gators utformning i tätort, Trafikverket och 

Sveriges kommuner och Landsting). Den nya utformningen av fartguppen 

kommer enligt ÅF att sänka hastigheten ytterligare. 

Vid trafikmätningar har det visat sig att bilarna som åker från Bålsta har 

högre hastighet förbi Hälledagsvägen än de bilar som kommer in från 

Upplands-Bro. Acceleration sker från det förhöjda övergångsstället utanför 

Sats. Därför bör hastighetssänkande åtgärder göras efter hela sträckan 

mellan Sats och Hälledagsvägen. Idag är vägen bred och rak och det 

inbjuder till högre hastighet. För att sänka hastigheten efter sträckan bör 

gaturummet anpassas till förväntad hastighet. Avsmalningar, refuger och 

sidoförskjutningar är exempel på sådant som gör att gaturummet smalnas av 

och därmed sänks hastigheten. 

Gång- och cykelväg 

De boende på Hälledagsvägen saknar idag anknytning till befintligt gång- 

och cykelvägnät. Det finns olika alternativ för att bygga ihop 

Hälledagsvägen med detta vilket är en önskan i medborgarförslaget. Idag 

går de boende på Hälledagsvägen över en gräsyta för att komma fram till 

gångvägarna som är anlagda inom Håbohus område vid Kalmarsandsvägen.  

Eftersom detta inte är kommunal mark kan inte Håbo kommun investera i 

en anslutning från Hälledagsvägen till Kalmarsandsvägen. Ett alternativ är 

att Håbo hus bygger denna anslutning. 

På hela den östra sidan av Stockholmsvägen förbi bostäderna i Kalmarsand 

är Håbo kommun inte markägare. Det omöjliggör för Håbo kommun att 

bygga en ny gång- och cykelväg på den marken. Alternativet är att göra om 

vägrenen till en gång- och cykelväg. Vägrenen används idag som parkering 

för besökare till boende och verksamheter samt på sommaren även 

badplatsen. Om den norra vägrenen tas i anspråk för en gång- och cykelväg 
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innebär det att cirka 14 parkeringsplatser försvinner längs med 

Stockholmsvägen. 

På sjösidan av Stockholmsvägen finns det utrymme för en ny gång- och 

cykelväg. Det är dock ett kostsamt projekt och områdets framtida utveckling 

är ännu oklar. Det pågår planläggning vid silon och i det gamla grustaget i 

den norra änden av Kalmarsandsområdet. En ny gång- och cykelväg på den 

södra sidan måste planeras ihop med framtida byggnadsplaner i området. 

 
Trafik 

Regelbundna mätningar av trafikmängd, hastighet samt fordonsslag görs 

återkommande efter denna vägsträcka. Detta görs för att kunna se trender i 

trafikökning samt att se om andelen tung trafik i området ökar i och med 

verksamheten vid Toresta.  

Övriga intressen 

Håbo kommun har sammanställt de brister och objekt som kommunen anser 

ska ingå i den regionala länstransportplanen, se KS 2016/00636 nr 72175. 

En gång- och cykelväg mellan Håbo och Upplands-Bro är ett av förslagen 

som lämnats av Håbo kommun till ”Länsplan för regional 

transportinfrastruktur 2018-2029”.  

Sträckan mellan Håbo och Upplands-Bro finns även omnämnd i Regional 

cykelplan för Stockholms län (Trafikverket, Tillväxt, miljö och 

regionplanering och Landstingets trafikförvaltning (SLL) samt 

Länsstyrelsens i Stockholms län). Detta bör beaktas innan en ny gång- och 

cykelväg byggs så att den får en standard som regionalt cykelstråk. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Enklare trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan genomföras inom budgetram 

för 2017/2018. Mer omfattande åtgärder bör belysas i verksamhetsanalys 

och budgetarbete inför 2019. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom den årliga uppföljningen av verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 

– Rapport från ÅF, ” Trafikmiljöåtgärder på Stockholmsvägen vid 

Kalmarsand, Håbo kommun.”  

– Medborgarförslag  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren, för kännedom 

Tekniska avdelningen, för åtgärd 

Kansliet, för uppföljning och till hemsidan 
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ÅF har på uppdrag av Håbo kommun sett över trafikmiljön på 

Stockholmsvägen vid södra in- och utfarten till Bålsta 

tätort tills vägen övergår till statlig väg 840. 

Bostadsrättsföreningen Kalmarsand beskriver i ett 

medborgarförslag att det finns brister i trafikmiljön i 

detta område gällande trafiksäkerhet, trygghetskänsla och 

buller.  

 

ÅF lämnar en övergripande bild av trafiksituationen som 

underlag till Håbo kommun för ett fortsatt arbete med 

medborgarförslaget. Slutsatserna pekar på att 

trafiksäkerheten och trygghetskänslan kan stärkas genom en 

del åtgärder, såsom fartreducerande åtgärder, anläggande av 

gångbana och förbättrad skyltning.  
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1 Bakgrund 
 

Bostadsrättsföreningen Kalmarsand har skickat ett 

medborgarförslag till Håbo kommun gällande fartsänkande 

åtgärder på Stockholmsvägen, bullerreduktion, samt 

säkerhetsaspekterna på vägen. Medborgarförslaget innehåller 

bostadsrättsföreningens Kalmarsands uppfattning om befintlig 

trafiksituation samt önskemål på förbättringsåtgärder 

gällande nuvarande trafiksituation. 

1.1 Problembeskrivning 

Stockholmsvägen utgör Bålsta tätorts södra in- och utfart. 

Bostadsrättsföreningen Kalmarsand beskriver att det vid 

övergången från statlig väg (med maximal tillåten hastighet 

på 70 km/h) till kommunal väg (med maximal tillåten 

hastighet på 40 km/h) sker överträdelser av tillåten 

hastighet. Både i södergående och norrgående riktning 

upplevs detta. Trafiksituationen på Stockholmsvägen beskrivs 

i medborgarförslaget som: 

 

” Trafiken som kommer in från södra infarten sänker inte 

hastigheten vid övergång till 40 km/tim utan bibehåller 70 

km/tim fram till första guppet i mitten på bostadsområdet 

vid SATS Bålsta och Kalmarsands restaurang.” 

 

” Detta skapar en boendemiljö med hög trafikfara, som inte 

är miljövänlig och med höga bullernivåer för boende i 

området.” 

 

Även vid det upphöjda övergångsstället (vid SATS 

träningscenter samt Kalmarsands restaurang) uppfattas 

trafiken överträda den tillåtna hastigheten. 

Bostadsrättsföreningen beskriver att olyckor med djurliv, 

hastiga inbromsningar från fordon, mindre kollisioner samt 

nedfallande last vid fartgupp bidrar till försämrad 

trygghetskänsla i området. I övrigt uppfattas de 

fartreducerande bullerremsorna inte som tillräckliga för att 

oskyddade trafikanter ska känna sig trygga. 

För att ta sig till buss, bad eller in till Håbo kommuns 

tätort anser boenden att det känns tryggare och säkrare att 

gå över Håbo hus anläggningar (gräsytor) än att gå på 

Stockholmsvägen.  
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1.2 Uppgiftsformulering 

Håbo kommun har fått ett medborgarförslag med begäran om 

trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på Stockholmsvägen vid 

Kalmarsand. I detta PM beskriver ÅF befintliga förhållanden 

i området samt presenterar förslag till åtgärder. Detta 

kommer att verka som underlag för kommunens framtida beslut 

gällande utformning och åtgärder på Stockholmsvägen.  

1.3 Avgränsning 

Området avgränsas till trafiksäkrande åtgärdsförslag på 

Stockholmsvägen. Utöver det har kringliggande miljö 

studerats för att få en förståelse för trafiken i området, 

se figur 1.  

 

Figur 1. Områdets geografiska avgränsning.
1
  

                                                
1 Bildkälla: © OpenStreetMaps bidragsgivare.  
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1.4 Syfte 

Det primära syftet med denna trafikutredning är att ge en 

övergripande bild av trafiksituationen för att kunna 

utvärdera trafiksäkerheten samt tryggheten för främst 

oskyddade trafikanter i området.  
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2 Trafikutredning 

2.1 Område och karaktär  

Stockholmsvägen, tidigare E18, fungerar som en viktig 

huvudled i Bålsta tätort i Håbo kommun. 

Utformningen av Stockholmsvägen är av landsvägskaraktär med 

ca 2,5 m breda vägrenar, som idag används till 

parkeringsytor, se figur 2. Under vinterhalvåret uppfattas 

vägen som bredare i och med att det då inte är lika många 

parkerade bilar som på sommarhalvåret när många bilar står 

tätt parkerade längs efter vägen i och med badsäsongen. 

Detta kan medföra hastighetsökningar i trafiken under 

vinterhalvåret.   

 

Figur 2. Stockholmsvägens karaktär.  

Området är relativt flackt intill Stockholmsvägen men 

kuperat upp mot Hälledagsvägen där bostadsrättsföreningen 

Kalmarsand ligger. Det sluttar lätt ned mot vattnet. Sikten 

är god vid vägkorsningarna. På sträckan kan parkerade bilar 

skymma sikten, se figur 3 och 4.   
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Figur 3. Utfart från Hälledagsvägen.                      Figur 4. Utfart 

från Hälledagsvägen.       

Gång- och cykelbana saknas längs med Stockholmsvägen. 

Gångvägen vid busshållplatsen slutar strax efter busskuren, 

vilket gör att gångtrafikanter går vid sidan om gatan eller 

över till andra sidan vägen för att ta sig in mot Bålsta 

tätort (detta syns i figur 5 i fotspåren i snön). Mot Bålsta 

tätort går en gång- och cykelväg som leds igenom ett 

obebyggt skogsområde, vilket kan uppfattas som en otrygg 

miljö att vistas i för gående och cyklister, se figur 6.  

 

Figur 5. Busshållplats Stockholmsvägen.              Figur 6. Gång- och 

cykelväg mot Bålsta.  

I nuläget finns det hastighetsdämpande åtgärder på 

Stockholmsvägen. De består av två platågupp och bullerremsor 

i anslutning till dessa. På väg in mot Bålsta tätort finns 

tre bullerremsor mot det första platåguppet med 

övergångsställe vid SATS träningscenter och tre bullerremsor 

efter detta gupp. Dessutom finns en bullerremsa innan det 

andra platåguppet med övergångsställe och även en 

bullerremsa efter övergångsstället vid korsningen 

Stockholmsvägen/Kalmarsandsvägen. Bullerremsorna är slitna, 

se figur 7. 
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Figur 7. Stockholmsvägen, övergångsställe och platågupp 

vid SATS träningscenter och Kalmarsands restaurang.  

Viktiga målpunkter är Kalmarsands badplats och restaurang 

Kalmarsand och SATS träningscenter. 

Strax söder om bostadsområdet Kalmarsand ligger företaget 

Ballast. Företaget tillhandahåller jord-, sand-, grus- och 

krossprodukter. Företaget förädlar även stenmaterial till 

krossprodukter. Tunga transporter förekommer därför både 

till och från företaget. Vid platsbesöket var en stor andel 

av den tunga trafiken på Stockholmsvägen transporter av jord 

och krossprodukter som hade Ballast som start- eller 

målpunkt.  

2.2 Trafikmätningar 2015 

Trafikmätningar på Stockholmsvägen (vid Kalmarsandsvägen – 

Hälledagsvägen) utfördes år 2015 under en vecka i maj månad. 

Tabell 1 visar på insamlad trafikdata.  

Tabell 1. Trafikdata Stockholmsvägen år 2015
2
. 

Trafikflöde 2930 fordon/vardagsmedel 

Skyltad hastighet 40 km/h 

Medelhastighet 47,1 km/h 

Andel tunga fordon 8,3 % 

 

                                                
2 Trafikdata från rapport: Håbo kommun Trafikmätning: 2015-05-19 – 2015-06-04. Mätpunkt 
Stockholmsvägen. Beskrivning: Kalmarsandsvägen-Hälledagsvägen.  
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Trafikmätningarna visar att medelhastigheten överstiger den 

skyltade. Vardagsmedeldygnstrafiken är all trafik som 

passerar mätpunkten under en veckas vardagar delat med 5 

(antalet vardagar). Vardagsmedeldygnstrafiken under maj 

månad överstiger årsmedeldygnstrafiken (åmd), som används 

vid bullerberäkningar, med 4 till 16 % enligt de 

effektmodeller som Trafikverket använder för beräkning av 

trafikmängder. Räknas vardagsmedeldygnstrafiken om till åmd 

enligt effektmodellen är trafikmängden för 2015 i 

intervallet 2500-2800 fordon/åmd. 

2.3 Bullerutredning 2003 

Bullerutredningen som utfördes inför byggnation av 

bostadsområdet Kalmarsand (år 2003) inkluderade 

vägtrafikbuller från Stockholmsvägen och tågtrafikbuller 

från Mälarbanan.
3
 Tabell 2 visar trafikdata som användes i 

bullerutredningen.  

Tabell 2. Trafikdata till bullerberäkningar. 

Trafikflöde 2500 fordon/åmd 

Skyltad hastighet 50 km/h 

Andel tunga fordon 10 % 

 

Bullerutredningen redovisade att bullernivåerna där 

bostadsrättsföreningen Kalmarsand är beläget är inom området 

50-55 dBA, se figur 8. I bullerutredningen står det 

beskrivet att om bostadshusen byggs med uteplats på västra 

sidan, det vill säga uteplats mot vattnet och 

Stockholmsvägen, så behövs en 1,5 meter hög bullerskärm för 

en ljudreducerad utomhusmiljö.
4
 Om uteplatser istället 

placerades öster om husen behövdes ej avskärmning enligt 

bullerutredningen. Ljudkrav behöver bara uppfyllas vid en 

uteplats och bostadsrätterna har uteplatser i bägge lägen 

varför detaljplanekravet är uppfyllt. 

                                                
3 Trafikbullerutredning, 2003. Småhusprojektet Kalkmarsand, Bålsta, Håbo kommun.  
4 Trafikbullerutredning, 2003. Småhusprojektet Kalkmarsand, Bålsta, Håbo kommun. 
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Figur 8. Ljudnivåer Stockholmsvägen, Kalmarsand.
5
 

 

2.4 Trafikolyckstatistik 

Under femårsperioden 120101 till 161231 har det inträffat 2 

olyckor som rapporterats in till STRADA, som är det 

rikstäckande rapporteringssystemet för trafikolyckor. 

En singelolycka har inträffat med en personbil som 

framfördes av en person som misstänktes vara påverkad. Denna 

olycka inträffade på vägsträckan där den högsta tillåtna 

hastigheten är 70 km/h. 

Den andra inrapporterade olyckan var en gående som halkat på 

en parkering. Exakta platsen är okänd.    

                                                
5 Bildkälla: Trafikbullerutredning, 2003. Småhusprojektet Kalkmarsand, Bålsta, Håbo kommun. 
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3 Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslagen är baserade på platsbesök i januari 2017, 

tidigare bullerutredning, medborgarförslaget samt rapporten 

Rätt fart i Håbo kommun.  

Följande åtgärder föreslås för att stärka trafiksäkerheten 

på Stockholmsvägen, se figur 9. 

 

Figur 9. Åtgärdsförslag på Stockholmsvägen. 

1. De två befintliga fartguppen, se figur 10-11, kan 

utformas så att farten sänks ytterligare något, men de 

bör utformas enligt de riktlinjer som beskrivs i VGU. 

 

Figur 10. Befintligt fartgupp.   Figur 11. Befintligt fartgupp. 

 

2. Skyltningen för uppmärksammande av fartguppen är 

placerad intill guppen, vilket kan bidra till kraftiga 

inbromsningar. Skyltningen bör därför placeras på 
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längre avstånd från fartguppen för att förvarna om att 

sänka farten.  

3. Vägen är bred, vilket kan medföra högre hastigheter i 

trafiken. Refuger eller avsmalningar, så kallade öron, 

vid övergångsställena kan ge ett smalare intryck av 

vägen och fordonen bör då sänka hastigheten något.  

4. Hastighetsskyltarna 70/40 vid infarten mot 

Hälledagsvägen kan flyttas närmare väg 840 för att 

varna om hastighetssänkning vid ett tidigare skede. 

Hastigheten 40 km/h är en relevant hastighet i 

området. 

5. Bullerremsor bidrar till ökat buller. Eftersom de 

ligger i anslutning till bostäder bör de tas bort 

alternativt inte målas om när de är helt utslitna.  

6. Bostadsrättsföreningen Kalmarsand föreslår att ett 

nytt fartgupp med övergångsställe anläggs intill deras 

infart. ÅF anser att ett övergångsställe inte bör 

anläggas här då det saknas en iordninggjord gångväg på 

sjösidan. I och med att Hälledagsvägen är en 

anslutningsväg med lite trafik blir nyttan för denna 

åtgärd låg. Fartgupp bidrar också till ökat buller med 

inbromsningar och hastighetsökningar efter guppet. Vid 

Kalmarsandsbadet finns ett övergångsställe i form av 

ett platågupp.   

7. Medborgarförslaget innehåller en önskan om att tung 

trafik ska förbjudas på Stockholmsvägen. Eftersom 

Stockholmsvägen är huvudled och är den enda vägen till 

verksamheten vid Ballast kan inte det förslaget gynna 

trafikplaneringen i kommunen som helhet. 

Bullernivåerna överskrider inte heller gällande 

riktlinjer varför förbud mot tung trafik inte är 

önskvärt.  

En lägre trafikhastighet är ekvivalent med sänkt bullernivå. 

Fartreducerande åtgärder ger dock oftast bullerökningar 

lokalt, i form av inbromsningar innan och accelerationer 

efteråt, vilket kan upplevas som störande. Därför sker 

alltid en övervägning mellan olika fartreducerande åtgärder. 

Bostadsrättsföreningen Kalmarsand ligger högre än vägen 

vilket också kan bidra till att buller uppfattas som högre 

än vid marknivån, se figur 12.  Om föreningen önskar 

bullerskydda uteplatserna i väster föreslås följande 

åtgärder på bostadsrättsföreningen Kalmarsands fastighet: 
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 Bullerskärm på västra sidan med 1,5 meter höjd som 

föreslogs i bullerutredningen 2003 inför byggnation av 

husen.  

 

Figur 12. Fasader i väst mot Stockholmsvägen. 

 

Jämförelsen mellan trafikdata, det vill säga det som 

användes för bullerutredningen år 2003 och 

trafikdatainsamlingen år 2015, kan innebära att trafiken har 

ökat med som mest cirka 450 fordon. Osäkerheten är dock stor 

så ökningen kan vara allt från några få fordon till 450 

fordon per dygn. Ett antagande om en ökning med 450 fordon 

per dygn genererar en ljudökning på <1 dB. Då 

bullerutredningen baserades på skyltad hastighet 50 km/h 

skulle en reducerad trafikhastighet till befintlig skyltning 

på 40 km/h istället ge en minskning i ljudnivån i samma 

storleksordning trots ökad trafikmängd. 

Med det material som har varit tillgängligt vid arbetet med 

detta uppdrag kan vi inte se att Håbo kommun har skyldighet 

att göra några bullerdämpande åtgärder. Det ansvaret bör 

istället läggas på fastighetsägaren som inte uppfyllt de 

rekommendationer som angavs vid bullerutredningen år 2003. 
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Det saknas tydliga gång- och cykelkopplingar in mot Bålsta 

tätort. Upptrampade gångstigar förekommer på flera platser 

inom park- och på naturområdena i anslutning till 

bostadsområdet, se figur 13 

 
Figur 13. Gångstig på parkområde 

från bostadsrättsföreningen 

Kalmarsand  

Gångväg saknas längs Stockholmsvägen som länkar samman 

bostadsområdet med Bålsta tätort. Följande åtgärder föreslås 

för att stärka tillgängligheten och öka trygghetskänslan i 

området, se figur 14. 
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Figur 14. Gång och cykelvägar samt förslag.  

 

 Genom att anlägga en gångväg längs med Stockholmsvägen 

behöver boenden och besökare inte gå igenom det 

skogsparti som kan uppfattas som otryggt för att komma 

till Bålsta tätort. Nedan presenteras två alternativ. 

Oavsett vilket alternativ som väljs bör en gångväg 

från busshållplatsen till Bålsta tätort anläggas.  

 

 Alternativ 1. Gång och cykelväg på Stockholmsvägen: 

För att de boende ska kunna gå till busshållplatsen på 

ett säkert och tryggt sätt rekommenderas en gångväg på 

östra sidan av Stockholmsvägen (där bostäder finns) 

för att göra gångvägen så tillgänglig som möjligt. Det 

är en bredare vägren på västra sidan av vägen (mot 

vattnet). Denna sida av vägen är därför säkrare för 

parkering till skillnad från östra sidan. Västra sidan 

lämpar sig dessutom inte för anläggning av en gång- 

och cykelväg ur ett natur- och miljöperspektiv.  

- Gångvägen skulle kunna anläggas på östra sidan där 

bilarna står parkerade idag. Alternativt kan 

parkeringsraden behållas, men då måste intrång på 

fastighetsmark göras. Om parkeringsraden ska tas 

bort eller inte beror på hur stor beläggning 

parkeringen har.  
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- Om det anläggs en gång- och cykelväg som länkar 

Kalmarsandsområdet med Bålsta tätort kan det bli 

säkrare för både boende och besökare att cykla till 

exempelvis Kalmarsand badplats. 

 

 Alternativ 2. Gång och cykelväg på fastighetsmark: 

Precis som alternativ 1 består förslaget av att en 

gång- och cykelväg anläggs på östra sidan av 

Stockholmsvägen. Idag finns en gångväg på 

fastighetsmark intill SATS träningscenter. En 

upptrampad gångstig från bostadsrättsföreningen 

Kalmarsand till denna gångväg finns idag och kan ses i 

figur 13 ovan. En förlängning av befintlig gångväg 

till Hälledagsvägen skulle kunna göras så att 

målpunkterna i området blir mer tillgängliga.  
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4 Slutsatser 
Alla föreslagna åtgärder behövs inte för att bidra till en 

bättre säkerhet och trygghet på Stockholmsvägen. En palett 

av åtgärdsförslag har tagits fram för olika valmöjligheter 

när beslut skall fattas.  

Trafiksäkerheten i området kan stärkas genom fartreducerande 

åtgärder. Trygghetskänslan i området stärks i samband med 

detta när lägre hastighet hålls. Dock sker ofta en avvägning 

mellan fartreducerande åtgärder och buller, eftersom det kan 

uppstå ljudökningar genom inbromsningar och accelerationer 

av fordon. Tillgängligheten och trygghetskänslan i området 

kan stärkas genom gångbanor som leder till målpunkter i 

området och bra skyltning inför övergångsställen.  

4.1 Vidare studier 

Detta PM fokuserar främst på trafiksäkerheten och 

trygghetskänslan i området Kalmarsand. Bullerfrågan som 

ligger i bostadsrättsföringen Kalmarsands intresse, 

inkluderande bullerskydd på fastigheten, kan 

bostadsrättsföreningen utreda vidare vid behov.  
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Åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet 

(södra in-/utfarten väg 545/840 Bålsta, Håbo kommun) 

 

 

 

 

 

Brf Kalmarstrand 

2016-08-02 
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Inledning 
 

Stockholmsvägen utgör huvudled genom hela Bålsta tätort i Håbo kommun. 

Södra in-/utfarten sker genom bostadsområdet Kalmarsand. 

 

På förekommen anledning har denna skrivelse utformats då: 

 trafiktätheten ökat 

 tyngre fordon trafikerar mer frekvent 

 hastighetskyltar ignoreras konstant 

 avhjälpande farthinder inte kan betraktas som tillräckliga 

 trafikincidenter ökat ex. påkörda djur, katter, mindre kollisioner, hastiga inbromsningar, 

nedfallande last vid gupp etc. 

 

Syftet med detta dokument är att beskriva: 

 befintlig trafiksituation (s. 3-8) med fokus på: 

- väganläggning och trafik 

- efterlevnad av hastighetsbegränsningar   

- årsdygnstrafik 

 

 väganläggningens brister påverkande dagens trafiksäkerhet, boendemiljö och övriga 

miljöaspekter (s. 9) 

 

 förslag till åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet (s. 10). 

 

 

Skrivelsen är framtagen utifrån Bostadsrättsförening Kalmarstrands försorg och medlem Andrej 

Prokopov är utsedd att driva ärendet. 
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Väganläggning och trafik vid södra infarten till Bålsta 
 

Väganläggning 

 

Den södra in- och utfarten till Bålsta sker via Stockholmsvägen och bostadsområdet Kalmarsand. Vid 

övergång från statlig väg (840) med max tillåten hastighet 70 km/tim till kommunal väg (545) med 

maximalt tillåtna hastigheten 40 km/tim. Se figur 1 (på andra sidan 40-skylten sitter en 70-skylt). På 

vägavsnittet mellan dessa skyltar och första guppet som ligger mittemot SATS Bålsta sker ständiga 

överträdelser av hastigheten.  

 

 

 

  

Figur 1 
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Ca 250 m från nämnda skyltar ligger ett gupp med upphöjt övergångsställe (vid SATS träningscenter 

och Kalmarsands restaurang), se figur 2. 

 

 

 

 

  

Figur 2 
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Det finns ytterligare ett farthindrande gupp längs väg (545) , se figur 3, och ett antal grupper med 

bullerremsor som också är utslitna och fyller liten funktion, se figur 4-7. 

 

 

 

  

Figur 3 
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Figur 4 

Figur 5 
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Figur 6 

Figur 7 
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Efterlevnad av den maximala tillåtna hastigheten 

 

Maximal hastighetsbegränsning är satt till 40 km/tim längs bostadsområdet från södra infartsmärket 

fram till rondellen efter Fånäs villaområde.  

Detsamma gäller för norra infartsmärket från Fånäs fram till trafikmärket 70 km/tim efter 

bostadsrättsområdet Kalmarstrand. 

Den största problematiken berör södra in och utfarten efter bostadsrättsområdet Kalmarstrand. 

Trafiken söderut ökar hastigheten 100 tals meter innan övergång till 70 km/tim.  

Trafiken som kommer in från södra infarten sänker inte hastigheten vid övergång till 40 km/tim utan 

bibehåller 70 km/tim fram till första guppet i mitten på bostadsområdet vid SATS Bålsta och 

Kalmarsands restaurang.  

Det finns inga hastighetsnedsättande åtgärder eller poliskontroller under denna vägsträckning. 

Detta innebär att majoriteten av fordon accelererar från mitten på området direkt efter sista guppet för 

att åka ut från bostadsområdet söderut mot Bro.  

Från andra hållet sker ev. inbromsning, oftast kraftig inbromsning strax innan guppet i mitten på 

området.  

Hastigheter mellan 50-90 km/tim under denna vägsträckning är ett normaltillstånd och personbilar, 

tung trafik och motorcyklar beter sig alla lika.  

Boende är hänvisade till att gå över Håbo hus gräsanläggningar alternativt till vägen för att ta sig till 

buss, bad etc… 

Detta skapar en boendemiljö med hög trafikfara, som inte är miljövänlig och med höga bullernivåer 

för boende i området.  

Allt detta gör att BRF Kalmarstrand anser sig nödgade att agera genom denna skrivelse, och detta 

innan allvarligare olycka inträffar. 

 

Årsdygnstrafik ÅDT 
 

Enligt uppgifter som återfinns i Nationell Väg Data Bas, NVDB, visar stickprov utfört 2007 att ÅDT 

för tung trafik är lika med 190 tunga lastbilar.  

Mätningen gjordes i mätpunkten på gränsen mellan väg 545 och väg 840.  

Denna mätning visade att vägsträckningen hade mer än dubbelt så stor belastning av tung trafik (exkl. 

bussar) jämfört med det normala. 
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Nulägesbeskrivning av trafiksäkerhet- och boendemiljö 

 

Följande riskkategorier och miljöaspekter kan grupperas enligt nedan. 

Personsäkerhet: 

 Stora folksamlingar vid stranden 

 Stora folksamlingar vid SATS-träningscenter 

 Stora folksamlingar vid Kalmarsands restaurang 

 Ett intensivt cykelliv 

 Lekplatser för barn 

 Strandpromenad 

 Övrigt friluftsliv 

 

Trafiksäkerhet: 

 Intensiv personbilstrafik 

 Intensiv busstrafik 

 Intensiv lastbilstrafik 

 Veteranbilstrafik 

 Motorcykeltrafik 

 

Miljöaspekter: 

 Utsläpp avgaser 

 Buller och vibrationer från tung trafik 

 Total negativ påverkan på människa och natur. 

 

I Håbo kommuns miljöstrategi för att möta riksdagens nationella miljökvalitetsmål står bland 

prioriterade inriktningar att kommunen ska minska utsläppen och stoppa fossila utsläpp från 

transportsektorn. [1] 

 Ett första steg är att minimera tung trafik i denna typ av område.  

Vad gäller person- och trafiksäkerhetsriskerna bör en översyn göras av hastighetsbegränsningar där 30 

km/t inom vägsträckningar där stora folkmassor och barn frekventerar vägen. 
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Åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet 

 
Med syfte att minimera risker för person- och trafiksäkerhet bör väghållaren (Bålsta kommun) vidta 

omedelbara trafiksäkerhetsåtgärder.  

En sammanställning av ett flertal studier visar att gupp i medeltal minskar antalet personskadeolyckor 

med ca 50 procent, och även ger en liten minskning på omkringliggande gator (6 procent). [2] 

Anläggningskostnad för ett farthindrande gupp upp mot 20 000kr enl. 2009 års prisnivå. Tillkommer 

löpande underhållskostnader vart tionde år för uppnå maximal effekt. [2] 

Etableringskostnaden för en fast mätstation (i vardagsspråk fartkamera) är ca 600 000 kronor i 2009 

års prisnivå.  

Till detta förekommer även projekteringskostnader och kostnader för projektledning och 

informationsinsatser. [2] 

 

Principiellt detaljerat åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet i området enligt nedan: 

 

1. Ytterligare hastighetsvägmärken 70/50 placeras på avståndet 100 meter före befintliga 

vägmärken 70/40 i riktningen mot Bålsta centrum där gränsen mellan väg nr. 840 och väg nr. 

545 ligger, se figur 8, markör 1; (enligt NVDB ska det finnas en 50-sträcka mellan 70 och 40-

sträckan). 

 

2. Befintliga hastighetsvägmärken 70/40 ersätts med nya skyltar 50/30, i jämnhöjd med 

befintliga skyltar 70/40 ska ett nytt gupp anläggas, se figur 8, markör 2. 

 

3. Efter första guppet på avståndet ca 120 m i riktningen mot Bålsta centrum ska ett nytt gupp till 

med upphöjt övergångsställe byggas, se figur 8, markör 3. 

 

4. Till detta bör en gångväg anläggas som ansluter till övergångstället. 

 

5. Befintliga guppet mittemot SATS Bålsta ska underhållas till nyskick. 

 

6. Befintliga guppet vid vändplats för buss 301 ska underhållas till nyskick. 

 

7. Trafik med tunga lastbilar ska förbjudas. 
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Den föreslagna stegvisa hastighetsnedsättningen stämmer överens med resultatet av ett flertal studier 

som visar att genom införandet av ”mellanhastighet”, d v s från 70 km/tim (eller 80 km/tim) till 50 

km/tim (eller 60 km/tim) och sedan till 30 km/tim (eller 40 km/tim) når man en jämnare körning som 

gör att hastighetsbegränsningen kan efterlevas bättre.  

Detta framgår av uppgifterna från NVDB. 

Bullerremsor ger ökat buller till omgivningen och det kan vara en bullerökning med 2- 6 decibel när 

fordonet passerar bullerremsor.  

Bullerremsor bör därför inte anläggas närmare bostadsbebyggelse än 200 meter.  

Detta gör att bullerremsorna inte föreslås i nya väganläggningen vid södra infarten. 

 

 

Figur 8. Placering av nya gupp och hastighetskyltar vid södra infarten i Bålsta, Håbo kommun. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-09-15 KS 2017/00533 nr 77367 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Utökade investeringsmedel för snabbladdare för laddplatser på 
simhallsparkeringen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att laddplatserna vid simhallen uppförs med 

kapacitet för semisnabbladdning som finansieras inom ram. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera två platser för snabbladdning av  

elbilar på lämplig plats i Bålsta enligt den utredning som är under 

framtagande av förvaltningen med 700 tkr.  

 

3. Kommunstyrelsen beslutar att tillföra ytterligare medel till gatu- och 

parkenhetens driftbudget för att finansiera drift av anläggningarna. 

Sammanfattning 

Eftersom medel inte har budgeterats för snabbladdare föreslår förvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att uppförandet av laddplatser med 

semisnabbladdning, så kallade destinationsladdare, fortskrider enligt det 

förslag som kan finansieras inom ram. 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att i samband med pågående 

utredning om möjliga laddplatser också utreda en möjlig placering av 

snabbladdande platser i Bålsta. 

Eftersom en plats för snabbladdning av två bilar kostar cirka 700 tkr 

inklusive inkoppling skulle gatu- och parkenheten behöva få utökade 

investeringsmedel för att kunna uppföra en sådan. Även driftbudgeten 

behöver utökas när anläggningen tas i drift. 

Ärendet 

Förvaltningen genomförde på uppdrag av tekniska utskottet under 2016 en 

utredning om möjligheten att anordna laddplatser för elbilar i Håbo 

kommun. Efter en utredning om olika alternativ till laddning och olika 

placeringar redovisades resultatet för tekniska utskottet i oktober 2016. Så 

kallade destinationsladdare (semisnabbladdare) föreslogs sättas upp på 

simhallsparkeringen. En destinationsladdare laddar en bil på mellan en till 

tre timmar och är tänkt att användas under den tid man utför ärenden i 

Bålsta centrum, besöker restauranger, bibliotek, ishall eller simhall. 

Tekniska utskottet beslutade enligt avdelningens förslag.  

Då ärendet behandlades i kommunstyrelsen senare i oktober tillkom en 

beslutspunkt med ett tillägg att laddplatserna skulle dimensioneras för 

snabbladdning. En snabbladdare är betydligt dyrare än en 

destinationsladdare. En plats för snabbladdning av två bilar kostar cirka 700 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-09-15 KS 2017/00533 nr 77367 

 

tkr inklusive inkoppling och en plats för så kallad destionationsladdning 

med plats för två bilar kostar cirka 65 tkr. Avdelningen tolkade beslutet som 

att det skulle finnas möjlighet att i framtiden uppgradera anläggningen till 

en snabbladdningsstation. Destinationsladdaren skulle också vid ett senare 

byte till snabbladdare kunna flyttas till andra tänkbara platser dit man 

anländer med bil och stannar en längre tid, till exempel vid Granåsens 

naturreservat. Projektet med laddplatser skulle om extra finansiering 

krävdes, försenas. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De två semiladdningsplatserna finansieras inom den ram som tilldelats gatu- 

och parkenheten för 2017. Enhetens driftkostnad påverkas inte. 

Uppföljning 

Beslutet föranleder inget behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse 2016-10-19, KS 2016/00526 nr 70200 

– Bilaga till tjänsteskrivelse 2016-10-19, KS 2016/00526 nr 70436 

– Tekniska utskottets beslut 2016-11-01, § 53 

– Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21, § 229  

__________ 

Beslut skickas till 

Teknisk chef 

  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-01  

Tekniska utskottet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 53 Dnr 2016/00526  

Utredning, behov av laddstolpar i Bålsta Centrum 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Tekniska avdelningen att sätta 

upp en destinationsladdare med två laddplatser, förberedd för debitering, 

på Simhallsparkeringen.  

Sammanfattning  

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att utreda behovet av laddstolpar i 

Bålsta centrum. 

Tekniska avdelningen ställer sig positiva till detta, syftet är att bygga ut lad-

dinfrastrukturen för att främja användandet av elbil. Detta är en del i arbetet 

för att vi ska nå kommunens mål att vara fossilbränslefri kommun år 2050. 

I dagsläget finns det ingen publik laddstolpe i Håbo kommun och det gör en 

lucka i laddinfrastrukturen som är viktig för att säkerställa driften för elbilar. 

Det finns 11 stycken rena elbilar registrerade i Håbo kommun. Vi anser att 

det är lämpligt att börja med en laddstolpe med två laddplatser. Stolpen bör 

vara övervakningsbar och det medför att det går att få ut statistik från stol-

pen som talar om hur ofta laddplatserna används. Används platserna ofta 

kan laddplatserna ökas i antal allt eftersom. Vid anläggning av den första 

stolpen kan rör grävas ned som förbereder utbyggnad av fler laddstolpar 

utan att marken måste grävas upp igen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningern 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-21  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 229 Dnr 2016/00526  

Utredning, behov av laddstolpar i Bålsta Centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till tekniska avdelningen att sätta 

upp en destinationsladdare med två laddplatser, förberedd för debitering, på 

Simhallsparkeringen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att laddplatserna ska dimensioneras för snabb-

laddning.  

Sammanfattning  

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att utreda behovet av laddstolpar i 

Bålsta centrum. 

Tekniska avdelningen ställer sig positiva till detta, syftet är att bygga ut lad-

dinfrastrukturen för att främja användandet av elbil. Detta är en del i arbetet 

för att vi ska nå kommunens mål att vara fossilbränslefri kommun år 2050. 

I dagsläget finns det ingen publik laddstolpe i Håbo kommun och det gör en 

lucka i laddinfrastrukturen som är viktig för att säkerställa driften för elbilar. 

Det finns 11 stycken rena elbilar registrerade i Håbo kommun. Vi anser att 

det är lämpligt att börja med en laddstolpe med två laddplatser. Stolpen bör 

vara övervakningsbar och det medför att det går att få ut statistik från stol-

pen som talar om hur ofta laddplatserna används. Används platserna ofta 

kan laddplatserna ökas i antal allt eftersom. Vid anläggning av den första 

stolpen kan rör grävas ned som förbereder utbyggnad av fler laddstolpar 

utan att marken måste grävas upp igen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att en ny beslutspunkt läggs till där det framgår att 

laddplatserna ska dimensioneras för snabbladdning. 

Christer Staaf (C) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag. 

Christian Nordberg yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen bifaller tek-

niska utskottets förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen även bifaller Owe Fröjds 

(Båp) tilläggsyrkande och finner att så sker.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-21  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen – för åtgärd 

 



 

 BILAGA 1 1(4) 

 Datum Vår beteckning 
 2016-10-19 KS 2016/00526 nr 70436 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

 

 

Vad är en elbil? 

Till vardags pratar vi om tre typer av elbilar. 

 Elbil – Ett fordon som enbart drivs av el. Bilen har ett batteri som enda drivmedel. 

 

 Laddhybridbil – Ett fordon med batteri och förbränningsmotor. Laddhybriden går att 

ladda upp med extern el samt tankas med bränsle. 

 

 Elhybrid – Ett fordon som har batteri samt en förbränningsmotor. Elhybriden kan inte 

laddas upp med extern el utan den laddar sig själv under färd. 

Hur många elbilar finns det idag? 

Idag räknar man med att det finns ca 23 000 laddbara fordon i hela landet. 34% rena elbilar 

och 66% laddhybrider. (2016-10-07) 

Prognosen till 2016-12-31 är 28 000 laddbara fordon. Utvecklingen går snabbt och idag räk-

nar man med en ökning på 87% för varje år. (2016-10-07) 

Enligt Trafikverket finns det 11 stycken elbilar och 27 stycken laddhybrider i Håbo kommun 

(2016-07-04)  

Som prognosen ser ut idag beräknas den framtida fordonsflottan år 2050 bestå av 25% elbilar 

och 75% bilar som drivs av fossilfritt bränsle år 2050. År 2016 finns totalt ca 4.5 miljoner bi-

lar i hela landet. 

Laddinfrastuktur 

För att säkerställa driften av elbilar behöver vi bygga ut den så kallade laddinfrastukturen. 

Laddinfrasturkturen byggs främst upp av tre olika typer av laddningar: Normalladdning, se-

misnabb laddning samt snabbladdning. 

 Normalladdning som är den typ av laddning som finns vid hemmet eller vid en annan 

plats där man står under en längre tid. Laddningstiden är ca 5-9 timmar. 

 

 Semisnabb laddning passar vid olika destinationer där man stannar till i ett par timmar. 

Till exempel vid ett centrum, vid ett matställe eller en plats med sevärdheter. Semis-

nabb laddning lämpar sig för platser där bilen står parkerad 1-2 timmar. I detta sam-

manhang kallad destinationsladdare. 

 

 Snabbladdningsstationer möjliggöra resor över hela landet. Snabbladdning brukar fin-

nas vid vägkrogar, rastplatser samt snabbmatställen och har en laddningstid på 10-60 

minuter. 



 

 

I praktiken är laddtiderna kortare eftersom man sällan kör omkring med ett tomt batteri, precis 

som många försöker undvika att köra bensinbilen till helt tom tank. 

Destinationsladdare 

En destinationsladdare är tänkt att finnas vid ett centrum, utflyktsmål eller likande destination 

som innebär att man stannar 1-3 timmar på en plats. 

Idag behövs det en förtätning av destinationsladdare för att säkra driften av elbilar och möj-

liggöra för fler att skaffa elbil. 

Att möjliggöra laddning vid motionsanläggningar och andra besöksmål är att säkra driften för 

elbilar. Finns det laddstation vid ett köpcentrum kan det vara ett bra sätt för företagen att 

locka till sig kunder jämfört mot ett köpcentrum som inte erbjuder laddning. 

Det är fördelaktigt om bilarna inte parkerar längre tid än nödvändigt – detta för att möjliggöra 

laddning för andra elbilsägare. 

Etablering, finansiering, ägande och förvaltande 

Kommuner har möjlighet att sätta upp och bekosta laddstationer som ett led i att bygga ut lad-

dinfrastrukturen. Under 2016/2017 finns det möjlighet att söka ett bidrag från Länsstyrelsen 

som kan ge upp till 50% av investeringskostanden för etablering av laddstolpar. Detta bidrag 

delas ut av Naturvårdsverket under namnet Klimatklivet och ska bland annat bidra till att ut-

öka och säkerställa laddinfrastukturen. 

För att få söka stöd från Klimatklivet ska laddstationen vara förberedd för elmätning och debi-

tering av elkostand, laddstationen ska minst utrustas med anslutning för fordon typ 2, place-

ringen av laddstolpen ska vara så att den bidrar till en ändamålsenlig fördelning av laddplatser 

i området samt att laddstationen bara ska avse laddning för specifikt fordon. 

Vad kostar det? 

Kostnad för en normalladdningsstation är ca 15 000 kronor. Till det tillkommer bland annat 

nedgrävning och framdragning av el. Total kostnad beräknas vara 25 000-50 000 kronor. 

Etablering av en semisnabb laddstation kostar ca 60 000-100 000 kronor och en snabbladd-

ningsstation ca 500 000 kronor. 

Skötsel, service och underhåll 

Det finns möjlighet att sköta laddstolparna i egen regi, eller så köper man tjänsten genom ett 

skötselavtal. Ett skötselavtal innebär en fast månadskostnad, statistik över hur mycket stolpen 

används, övervakning av stolpens drift samt tillgång till service och underhåll med utbildad 

personal. 

För kunderna innebär det att det inte finns några fasta kostnader utan de betalar för laddkost-

naden. Identifiering vid laddstolpe sker med RFID-bricka och betalning sker via faktura. 

Kunden har även tillgång till kundsupport via kundtjänst för den som tillhandahåller skötsel-

avtalet. RFID-brickorna är idag samkörda mellan flera aktörer, det innebär att kunden kan an-

vända samma bricka vid flera olika nätägares stolpar. 

Ska det kosta att parkera och ladda? 

Det är endast nätägare som kan ta betalt för el. Utöver det finns det möjlighet som ägare till 

laddstolpen att ta betalt för parkeringen för att täcka en viss del av drift och underhåll. Med ett 

skötselavtal sköts detta mellan kommunen och den som tillhandahåller tjänsten. 



 

 

En laddare behöver inte innebära gratis laddning och parkering. Elbilsägare är villiga att be-

tala för sitt bränsle precis som alla andra bilägare. Att stå på en laddplats ska inte vara en möj-

lighet till att få en gratis parkering utan laddplatsen ska ha omsättning på bilar och ge möjlig-

het till laddning för de bilar som behöver det.  

Ska laddstationen vara uppkopplad mot nätet? 

Det finns osmarta och smarta stolpar. En osmart laddstolpe fungerar som ett eluttag utan att 

kunna kommunicera eller övervakas. En smart stolpe är uppkopplad mot internet och kan 

kommunicera via ett SIM-kort. Den smarta laddstolpen kan övervakas samt ge statistik över 

hur mycket den används. En smart laddstolpe kan även använda sig av så kallad laststyrning. 

Detta innebär att stolpen anpassar sin effekt efter hur elnätet är belastat i övrigt. Laststyrning 

innebär också att en bil som har låg batterinivå kommer att få mer effekt och laddas snabbare 

än en bil med högre batterinivå som laddas inom samma område. 

Ska laddstationen ha en fast kabel? 

För att minska risken för skadegörelse bör laddstationen inte ha en fast kabel. Om laddstation-

en inte har en fast kabel men är utrustad med en kontakt av typ 2 kan bilar med olika fordons-

kontaktering (typ 1, 2 eller 3) laddas genom att ha en anpassad kabel med typ 2-kontakt mot 

laddstationen och antingen typ 1, typ 2 eller typ 3 mot fordonet. Typ 2 på fordonssidan är 

dock den standard som de europeiska bilarna kommer att följa framöver. 

Vilken laddeffekt ska du välja? 

Normalladdning 

Laddtid 5-9 timmar för en elbil och 3-4 timmar för en laddhybrid. Detta är den laddningen 

man har för hemmabruk eller vid en egen plats på en arbetsplats. Effekten är 2.3-7.4kW. 

Spänningen är 1-fas växelström 230V och strömmen 10 eller 16 A. 

Semisnabbladdning 

Laddtid 1-2 timmar för en elbil och 30-40 minuter för en laddhybrid.  Dessa laddare är lämp-

liga för offentliga platser och som destinationsladdare. 

Effekten är 11-22kW. Spänningen är 3-fas växelström 400V och strömmen 16 eller 32 A. 

Snabbladdning 

Laddtid 10-30 minuter för elbil. Dessa laddare används oftast för att möjligöra långa resor 

över hela landet och sker ofta i samarbete mellan energibolag och olika företag. 

Effekten är 22-43kW. Spänningen är 3-fas växelström 400V eller likström 400V och ström-

men 32 eller 63 A. 

Vilken säkerhetsnivå ska användas? 

Säkerhetsnivåerna delas upp i Mode 1, Mode 2 och Mode 3. Mode 1 har lägst skydd. Det kan 

vara ett vanligt eluttag och där finns inget skydd mot elfel mellan bil och uttag. Mode 3 an-

vänds till långsam-semisnabb och snabb laddning. Detta kan liknas vid en laddbox med 

skydds- och styrenhet. Mode 3 kommer att vara en framtida standard och är det som skyddar 

kund och leverantör på bästa sätt. 

Framtiden 

Innan vi vet hur mycket varje stolpe kommer att användas gör vi en laddstolpe med två ladd-

punkter. Men hjälp av statistik kan vi ta reda på om det behövs fler laddstolpar. Vi gräver ned 

rör för att göra det enklare att etablera fler laddstolpar om behovet finns i framtiden. 



 

 

Var ska laddstationerna placeras? 

Det finns olika tyckanden om var laddstationerna ska placeras. En del tycker att laddstation-

erna ska finnas på de mest attraktiva platserna och ha samma status som plats för rörelsehind-

rad, medan andra tycker att ägare till elbilar är vana att gå en bit. Dock ska laddstationen alltid 

utformas så att den går att användas av en person i rullstol 

Att ha tomma laddplatser på de attraktivaste platser kan upplevas som provocerande om det i 

övrigtär ont om parkeringsplatser. Laddplatserna kan även med fördel placeras något längre 

bort för att undvika felparkeringar.  

Det krävs en parkeringsövervakning för att säkerställa att laddplatserna inte tas upp av bilar 

som inte laddar. Det finns parkeringslösningar där det kostar att stå med sin bil för att för-

hindra att någon sätter in sin bil i laddaren och sen åker till jobbet och är borta hela dagen och 

därmed upptar platsen för alla andra som behöver ladda. 

Marken utanför Bålsta centrum är en gemensamhetsanläggning och för att etablera en ladd-

stolpe där krävs markavtal för upplåtelse av plats samt avtal kring skötsel, service och kostnad 

för laddstolpen tillsammans med flera aktörer. Däremot är det fritt för centrumföreningen att 

själva beskosta en laddstolpe för att locka till sig kunder. 

Stationen med pendlarparkeringen ligger i och med centrumomvandlingen inte i fokus just nu 

eftersom det återstår mycket arbete på dessa ytor. 

Simhallsparkeringen är kommunalt mark och ger närhet både till Bålsta centrum samt kom-

munens anläggningar som bibliotek, simhall och IP. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-19 KS 2016/00526 nr 70200 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Utredning, behov av laddstolpar i Bålsta Centrum 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Tekniska avdelningen att sätta 

upp en destinationsladdare med två laddplatser, förberedd för debitering, 

på Simhallsparkeringen.     

 

Sammanfattning 

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att utreda behovet av laddstolpar i 

Bålsta centrum. 

Tekniska avdelningen ställer sig positiva till detta, syftet är att bygga ut 

laddinfrastrukturen för att främja användandet av elbil. Detta är en del i 

arbetet för att vi ska nå kommunens mål att vara fossilbränslefri kommun år 

2050. 

I dagsläget finns det ingen publik laddstolpe i Håbo kommun och det gör en 

lucka i laddinfrastrukturen som är viktig för att säkerställa driften för elbilar. 

Det finns 11 stycken rena elbilar registrerade i Håbo kommun. Vi anser att 

det är lämpligt att börja med en laddstolpe med två laddplatser. Stolpen bör 

vara övervakningsbar och det medför att det går att få ut statistik från 

stolpen som talar om hur ofta laddplatserna används. Används platserna ofta 

kan laddplatserna ökas i antal allt eftersom. Vid anläggning av den första 

stolpen kan rör grävas ned som förbereder utbyggnad av fler laddstolpar 

utan att marken måste grävas upp igen. 

Ärendet 

Laddstolpen får effekten 11 watt, vilket räknas som en semisnabb laddning. 

Det innebär att de som använder stolpen hinner gå och handla eller besöka 

biblioteket under tiden som bilen laddas.  

Stolpen bör placeras på simhallsparkeringens östra del. Detta för att det ger 

en bra närhet till centrum samt kommunens bibliotek och simhall. Detta 

innebär även att stolpen placeras på kommunal mark för att undvika avtal 

med andra markägare. Det finns även en elcentral i anslutning till 

Simhallsparkeringen vilket innebär att anläggningskostanden blir lägre 

genom att det blir en kort sträcka att gräva. 

Stolpen bör vara uppkopplad mot internet dels för att möjliggöra statistik, 

men även för att möjliggöra övervakning av stolpens drift. Stolpen bör ha ett 

skötselavtal med en extern aktör med specialutbildad personal för skötsel 

och drift av stolpen.  
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 2016-10-07 KS 2016/00526 nr 70200 

 

Betalning för laddning ska ske med ett marknadsmässigt pris. För 

närvarande är det 1,50 kronor per minut för en semisnabb laddning. 

Stolpen ska vara utan sladd för att möjliggöra för olika typer av bilar att 

ladda. 

Under hösten 2016 har Gatu- och parkenheten ansökt om bidrag från 

Naturvårdsverket via det så kallade Klimatklivet för etablering av en 

laddstolpe i Bålsta centrum. Utfallet av denna ansökan anslås i början av 

december och kan ge upp till 50% av investeringskostanden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inköp laddstolpe: 38 020 kronor 

Anläggningskostnad: 42 925 kronor 

Summa: 80 945 kronor 

Kommunens finansiering sker genom omfördelning inom beslutad 

investeringsbudget för tekniska avdelningen. Eventuellt kan bidrag från 

Klimatklivet erhållas och det kan ge upp till 50% av investeringskostnaden. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– DNR 184.221 

– Bilaga 1 

– Bilaga 2   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten
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 2017-09-15 KS 2017/00265 nr 77371 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Medborgarförslag: Rengöra och måla Bildningscentrum Jan 
Fridegårds fasad 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03, § 52, att överlämna 

medborgarförslag om rengöring och målning av Bildningscenter Jan 

Fridegårds fasad till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och kan konstatera att en 

målning och rengöring av fasaden redan är beställd som del av fastighetens 

ordinarie underhållsplan. Det kommer att genomföras så snart kommunens 

avtalade entreprenör har mankraft och tid att behandla kommunens 

beställning. 

Eftersom den åtgärd som medborgarförslaget efterfrågar är beställd och 

väntar på att bli utförd så föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla förslaget.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Hanteras inom budgeterad underhållsram. 

Uppföljning 

Beslutet föranleder inget behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 

– KF 2017-04-03, § 52   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställare 

Fastighetschef 

  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-04-03  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 52 Dnr 2017/00265  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Rengöra och måla 
Bildningscentrum Jan Fridegårds fasad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrel-

sen för beredning 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställaren föreslår att fasaden 

på Bildningscentrum Jan Fridegård (BCJF) ska rengöras och målas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren, för kännedom 

Kansliet, för åtgärd 

 

 

 



Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Katarina
Efternamn Arvidsson
Folkbokföringsadress Rodervägen 3 C
Postnummer 746 31
Ort Bålsta
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Jag skulle önska att man rengjorde och målade Bcjf:s fasad. I dagsläget ser den inte så trevlig
ut med mögelangrepp på gymnastiksalen mm.
Man skulle kunna göra en besiktning utvändigt för att se hur det ser ut.
Väntar man länge till är ju risken att möglet/fukten kommer in i väggarna.
Hoppas ni tittar på detta snarast?
Mvh Katarina Arvidsson

Certifikat
Certifikatutgivare BankID

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL
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 2017-09-22 KS 2017/00581 nr 77508 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Uppdrag till förvaltningen att utreda frågan om parkering vid 
Västerängsskolan mot Dalvägen 

Förslag till beslut  

1. Tekniska utskottet uppdrar till förvaltningen att utreda frågan om 

parkering/angöring vid Dalvägens slut mot Västerängsskolan.    

 

Sammanfattning 

En angöringsplats för att lämna barn vid Västerängsskolan saknas på den 

sidan som vetter mot Dalvägen. Det finns en asfalterad yta vid Dalvägens 

slut där föräldrar som skjutsar sina barn till Västerängsskolan parkerar och 

får parkeringsbot av parkeringsvakterna. Västerängsskolan har för lite yta på 

framsidan för föräldrar att parkera och lämna sina barn. De föräldrar som 

bor på Västerängen måste köra runt för att komma till framsidan, därför 

väljer en del föräldrar att köra till Dalvägens slut och parkera medan de 

lämnar barn. Förvaltningen behöver utreda om angörings-/ parkeringsplats 

är möjlig på denna plats.    

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Återrapport ska ske när utredningen är klar. 

Beslutsunderlag 

– Kartunderlag 

– Fotografier   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen  
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