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 NORMALT PLANFÖRFARANDE 
 
LAGA KRAFT 2012-12-12 

Detaljplan för  
FRÖSUNDAVIK 1 (del av Frösunda 4:10) 
Håbo kommun, Uppsala län  ANTAGANDEHANDLING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser  
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Beslut behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Program 
Miljökonsekvensbeskrivning 
 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 
 

Frösundaområdet är del i utbyggnadsplanerna av Bålstatätort som 
skall knyta samman tätorten Bålsta med Mälaren.  

Detaljplanen syftar till att planlägga mark för bostadsändamål inom 
Frösundaområdet, 2,5-3 km km sydost om Bålsta centrum. 
Avsikten är att skapa ett område av trädgårdsstadskaraktär som 
välkomnande vänder sig mot vattnet och ger Bålsta ”ett ansikte mot 
Mälaren”. 

Området är tänkt att successivt bebyggas med ca 135 bostäder 
fördelade på ca 95 enbostadshus samt ca 40 lägenheter i 10 st 
fyrfarmiljsvillor. Området inrymmer en blandad småskalig 
bebyggelse samt utrymme för service i form av förskola samt 
handels- och kontorsverksamhet. I området planeras för friliggande 
enbostadshus. 

Bebyggelsen är uppdelad i delområden med skiftande karaktärer 
och täthet. Mellan områdena finns zoner av natur- och parkmark 
och ett brett obebyggt stråk ängsmark som medger fri sikt från 
kyrkan ner till Mälaren. Den låglänta åkermarken som ej är lämplig 
för bebyggelse anordnas för rekreation i form av promenadstråk, 
lek, bollplan och odlingslotter. 
 
En ny infartsgata dras från Kalmarleden öster om Mellanby vilket 
kommer att befria Kalmar kyrkväg från nästan all biltrafik och gatan 
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 stängs mot Kalmarleden. Från infartsgatan kommer sedan vägar 
leda ut till både de nya och de befintliga husen samt till båthamnen 
i Frösundaviken. 

 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 
 

De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna 
enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5 kap. 
 

PLANDATA 
 

 

Läge 
 

Planområdet är beläget ca 2,5-3 km söder om Bålsta centrum 
mellan Kalmar kyrka i väster och Kalmarviken i öster samt mellan 
Nordforms industri i norr och Frösundaviken i söder. Bebyggelsen 
begränsas i sydväst av ett häststall och en kraftledningen, i öst 
av fritidshus. Markägare är bl a Småa AB och Håbo kommun. 
Större delen av området är i dag åkermark.  
 

 
 
Orienteringskarta över Bålsta tätort med planområdet inringat 



  3 (24) 

Areal 
 

Planområdets areal är cirka 23,5 ha. 

 
Markägoförhållanden Planområdet är beläget inom fastigheten Frösunda 4:10 som ägs 

av Småa AB. Inom planområdet ingår även de intilliggande 
fastigheterna Frösunda 6:12 och 8:2, som ägs av Håbo kommun, 
samt Mellanby 1:1, 1:2, 1:3 och Frösunda 7:1, 9:8, 9:9, 9:10, 9:11 
som ägs av privatpersoner.  

 
 

TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 
 

 

Översiktliga planer Området ingår i fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2002 som 
antogs av kommunfullmäktige 2002-04-15. I den fördjupade 
översiktsplanen utgör området ett föreslaget s.k. 
förändringsområde (B9). Enligt planen finns ”goda möjligheter för 
en tät flervånings bostadsbebyggelse med strandpromenad och 
bryggor, båtplatser och publika inrättningar såsom affärer och 
restauranger. Idén är en stadsliknande bebyggelseformation som 
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välkomnande vänder sig mot vattnet och ger Bålsta ett ”ansikte mot 
Mälaren”. I översiktsplanen redovisades det 350 bostäder. 
 
 

 
 
Utdrag från plankarta över föreslagen markanvändning – fördjupad 
översiktsplan Bålsta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I den fördjupade översiktsplanen anges följande rekommendationer 
för området: 

– Strandskyddet skall ges stor vikt i bedömningen av områdets 
utformning 

– En översyn av den befintliga småbåtshamnen krävs, i vilken 
friluftslivets intressen skall beaktas. 

– Detaljplan skall upprättas för utbyggnaden inom området. 

Planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanens mål 
och rekommendationer för planområdet. 

 
Grönstrukturprogram 
 
 
 
 
 

I Grönstruktur Bålsta anges att kulturlandskapet kring Kalmar kyrka 
innehåller värdefulla partier och klassificeras ”av största värde”, 
p.g.a. att området är av kulturhistoriskt intresse och utgör ett 
landmärke samt är viktigt för bygdens identitet. Marken närmast 
stranden har klassificerats ”av stort värde”, där befintliga värden 
behöver förstärkas. Igenvuxet strandparti som vid en anpassad 
utbyggnad kan utvecklas för att förtydliga landskapets samband 
och kontakt med vattnet.  

Utredningen pekar också på behovet av att skapa en 
sammanhängande strandpromenad utefter Kalmarviken.  

 
Riksintressen 
 
 

Riksintresset Mälaren, MB kap. 4 
En stor del av området berörs av riksintresset ”Mälaren med öar 
och strandområden” enligt Miljöbalkens 4:e kapitel. Riksintresset 
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grundar sig på hela Mälarens samlade värden; rekreativa värden, 
kulturhistoriska värden och värden för biologisk mångfald. Värden 
för turismen ska särskilt beaktas. Riksintresset är inte avgränsat i 
detalj enligt Miljöbalken. Kommunerna kan dock sätta gränser i 
samråd med Länsstyrelsen. I detta fall är det rimligt att anta att 
åtminstone det strandområde som omfattas av strandskyddet ingår 
i riksintresset. 

 
 Riksintressen för infrastruktur 

Den kraftledning som löper över Frösundaviken omfattas av 
riksintresse för energiproduktion och energidistribution enligt MB 3 
kap 8 §. Farleden från Bålsta över Norra Björkfjärden till Ytterholm 
är av riksintresse för kommunikationer enligt MB 3 kap 8 §. Beslut 
om riksintresset fattas av Sjöfartsverket. 

 
 Riksintressen för yrkesfiske och fritidsfiske 

Mälaren är av riksintresse för yrkesfisket enligt MB 3 kap 5 § och 
för fritidsfisket enligt MB 4 kap 2§. 

 
Program för 
detaljplanering 

Planförslaget grundas på ett detaljplaneprogram för Frösundavik, 
godkänt 2007-09-03  av kommunstyrelsen i Håbo kommun. 
Planprogrammet anger utgångspunkter och mål för denna 
detaljplan. 

 
Detaljplaner Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. 

 
Strandskydd 
 

I området gäller utökat strandskydd om 300 meter (på land och i 
vatten), enligt redovisning i den fördjupade översiktsplanen. Delar 
av planområdet ligger inom strandskyddsområde. 

Strandskyddet är upphävt av länsstyrelsen enligt beslut 2010-02-
15, Dnr 511-15141-09. 

Vattenskyddsområde 
 

Ett förslag till vattenskyddsområde för Bålsta är under framtagande. 
I det förslag som tagits fram ligger hela planområdet inom den 
primära zonen. Området kan därför i framtiden komma att omfattas 
av skyddsföreskrifter enligt skyddsbestämmelser för Bålsta 
vattenskyddsområde. Beslut om vattenskyddsområde är inte fattat 
ännu. Den hänsyn som fordras kommer att tas vid utbyggnaden av 
området. 

 
Behovsbedömning om 
betydande 
miljöpåverkan 
 
 
 
 
 

Enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen skall en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning av 
mark, byggnader eller andra anläggningar som innebär en 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark och vatten och andra resurser.  

En behovsbedömning för detaljplanen har genomförts. Behovs-
bedömningen avser fastslå om detaljplanen innebär en sådan 
betydande påverkan som ovan nämnts och därmed måste 
miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Behovsbedömningen fastställdes genom delegationsbeslut den 10 
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juni 2008, Miljö- och tekniknämnden dnr 2007/181-214. 
Enligt förslag till beslut kan genomförandet av planen antas 
medföra betydande miljöpåverkan då planen berör ett stort antal 
allmänna intressen och särskild naturmiljö, rekreation, friluftsliv, 
samt kulturmiljö och landskapsbild. 

En miljökonsekvensbeskrivning gjordes i samband med 
detaljplaneprogrammet för Frösundavik. Länsstyrelsen anser att 
denna bör kunna användas även till detaljplanen under 
förutsättning att: 

- Det inte är fråga om annan påverkan än den som beskrivs i 
programmet 

- Inga ytterliga faktorer att beakta har tillkommit 

- Det tydligt framgår av MKB:n att den omfattar ett större 
område än detaljplan  

- Konsekvensbeskrivningen i detaljplanen bearbetas så att 
den endast omfattar de konsekvenser som gäller för 
planområdet (etapp 1) 

- Sist i planbeskrivningen under rubriken ”Inverkan på miljön” 
redogörs för vilka konsekvenser ett genomförande av 
planen kan tänkas medföra. 

Kraven enligt länsstyrelsens yttrande har uppfyllts i detaljplanen. 
 

Kommunala beslut  
i övrigt 
 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun har genom godkännande av 
planprogrammet för Frösundavik utbyggnadsområde, godkänt att 
planarbete för denna plan får påbörjas. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR,  
FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
 

 

Natur 
 
 

Mark och vegetation 
Området är ett kuperat odlingslandskap med skogsbevuxna backar 
och åkerholmar. Området sluttar svagt från ca 5 m ö h ned mot 
öster och Kalmarviken. Åkerholmen i områdets mitt ligger på ca 10 
m ö h. Området gränsar i nordost till ett höjdparti som ligger på ca 
12 m ö h och i söder till ytterligare ett höjdparti, Granbacken, som 
ligger på ca 21 m ö h. 

Området i norr närmast Kalmarviken är skogsbevuxet med en 
blandskog. Mittendelen av området är i dag jordbruksmark med en 
åkerholme i mitten. Stranden närmast Kalmarviken är bevuxen med 
stort inslag av al. Gåsholmarna, som är en udde ut i Kalmarviken, 
och udden norr om Gåsholmarna är bebyggd med fritidshus. 
Granbacken mellan Frösundaviken och Kalmarviken är en hög 
bergudde med blandskog och med martallar närmast stranden. Mot 
åkrarna i norr har området en hagmarkskaraktär med inslag av 
buskage med en. 

Den låglänta åkermarken mellan kyrkan och nämnd åkerholme är 
sank och den geotekniska undersökningen avråder från 
bebyggelse. Åkerholmarna i områdets åkermark omfattas av 
biotopskydd enligt Miljöbalken. 

Sandiga jordar finns i den östra delen mot Kalmarviken. I övrigt 
dominerar blockig morän. I den centrala flackare delen finns ett tunt 
lager av jord med ett mäktigt sedimentlager av lös lera med 
undantag av åkerholmen mitt i området och ett sandigare parti mot 
berg- och moränhöjden i norr.  

På de högre liggande moränmarkerna (delvis utanför planområdet) 
i söder dominerar tallskogen med inslag av gran, asp, björk och 
sälg. Skogen är här i behov av gallring. I de lägre liggande delarna 
och ut mot jordbruksmarken ökar lövinblandningen.   

På åkerholmen i den öppna jordbruksmarken består växtligheten av 
björk, hägg, rönn, en och i utkanterna växer det nypon och slån.  

På höjden i öster mot Nordform, växer gammal tallskog, grov gran 
och i buskskiktet slån. Området har höga stämningsvärden, även 
om det kan noteras att skötseln här är eftersatt och området skulle 
behöva röjas.  

Stranden mellan åkermarken och Gåsholmarna vid Kalmarviken 
har ett stort inslag av al vilket även här har ett eftersatt underhåll 
och är i behov av röjning. 
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 Biotopskydd 
En biotopskyddade åkerholme finns inom planområdet (se 
situationsplan sid 13). En biotopskyddad allé är belägen utanför 
plangränsen i söder. 
Åkerholmen är planlagd som parkmark med lekplats. Åkerholmen 
står idag utan hävd men när den övergår till parkmark finns 
möjlighet till naturvårdsanpassad flora. Ett byggnadskvarter för 
bostäder, tre villatomter, berör litet av åkerholmens södra del. Om 
dispens från biotopskyddet krävs kommer det att sökas inför 
byggnation. 
 

 Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk utredning utfördes av GM Consult AB 
under 2003. Den omfattade även grundvatten och Mälarens 
vattennivå, markradon samt laboratorieundersökningar på lerans 
sättningsegenskaper. Följande text är en sammanfattning av 
utredningen. 

 Terrängen inom området utgörs i söder och norr av höglänta partier 
med berg i dagen och morän. Mellan dessa fastmarkpartier ligger 
en dalsänka som tidigare utgjort en vik i Mälaren. I dalsänkan som 
är svagt kuperad, finns ett lokalt höjdparti med morän och berg i 
dagen. På ömse sidor om det lokala höjdpartiet ligger en svag 
höjdrygg i syd-nordlig riktning som utgör en delare för ytvatten 

Jorden inom dalsänkan består överst av ett tunt lager jordmån och 
torrskorpelera och därunder i huvudsak av mäktiga sedimentlager 
av lös lera vilande på silt. Vid den västra delen av dalsänkan har 
dels de största lerlagren inom området påträffats och dels de 
största djupen till fast botten.  

Planerade byggnader inom dalsänkan bör placeras inom dess östra 
och norra del. För att minska risken för framtida olägenheter med 
marksättningar bör höjdsättningen av vägar och tomtmark 
anpassas till befintliga nivåer dvs. uppfyllningar bör undvikas. 
Anläggande av vägar med tung trafik på den lösa leran bör 
undvikas.  

Kompletterande undersökningar bör genomföras i samband med 
detaljprojektering och bygglovsprövning 

 
 Radon 

Vid nybyggnation av bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna 
lokaler gäller att radonhalten inte får överstiga 200 Bq/m2. Inom 
planområdet gör förekomsten av mäktig sedimenterad lera att 
förekomst av radongas bedöms som liten. Radonmätningar har 
utförts av GM consult under 2003. Dessa redovisas i ett PM från 
2004-01-22  i rapporten ”Översiktlig geoteknisk undersökning inkl 
markradonundersökning ”. Enligt rapporten består området av 
lågradonmark. Mätning av radonhalten bör genomföras i samband 
med uppförandet av ny bebyggelse, för att avgöra om 
grundläggningen, i det enskilda fallet, behöver utföras radonsäkert. 
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Risk för skred/höga 
vattenstånd 

Enligt SMHI:s och Räddningsverkets översiktliga 
översvämningskartering för Mälaren riskerar den östra delen av 
området att översvämmas. De översiktliga översvämningskartorna 
anger två risknivåer vid höga flöden. Den lägsta är det flöde som i 
genomsnitt överträffas en gång under 100 år och den högsta är det 
flöde som anses vara det högsta tänkbara och som är 
dimensionerande för våra största dammar (riskklass 1 enligt 
Flödeskommitén). Detta flöde antas inträffa mer sällan än en gång 
under 10 000 år i ett givet vattendrag och måste betraktas som 
mycket extremt.  

Samtliga byggnader håller sig ovanför den högsta strandlinjen som 
är satt på 1,01 meter i rikets höjdsystem, RH00, av SMHI år 2004.  

En planbestämmelse som reglerar lägsta nivå i meter för underkant 
bottenbjälklag till +2,30 m ö h i rikets höjdsystem 1900, RH 00, har 
lagts in på plankartan.  

 

Rekommenderad lägsta grundläggningsnivå i rikets höjdsystem 
1900 för platta på mark, resp. torpargrund.  

 
 Hydrologi 

Ytvattnets fördelning inom området präglas av sprickdalstopografin. 
Huvuddelen av området avvattnas mot öster till Kalmarviken, 
medan de västra delarna avvattnas mot söder till Frösundaviken. 

 
 Fornlämningar 

På gränsen mellan fastigheterna Frösunda 6:12 och 8:2 på höjden 
nära Kalmarviken mot Nordform, finns en registrerad fornlämning, 
nr 45, som omfattas av skydd enligt Kulturmiljölagen. Det är en 
ensam grav, troligen från yngre järnåldern. Några ytterligare 
fornlämningar har ej kunnat hittas inom aktuellt område.  

I samband med att Perry Sörensen arkitektkontor år 2003 utförde 
en landskapsanalys över programområdet, utfördes en enkel 
arkeologisk utredning (ytbesiktning). Denna utfördes av Sven 
Gunnar Broström (BOTARK). Broströms utlåtande lyder: ”Samtliga 
tänkbara fornlämningsmiljöer granskades men inga ytterligare 
synliga fornlämningar kunde observeras.” 

Vid länsstyrelsen besiktning under hösten 2005 påträffades en 
äldre väg, sk hålväg, precis utanför norra spetsen av fastigheten 
Frösunda 4:1, belägen i kanten av detaljplaneområdet. Hålvägen är 
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numera en registrerad fornlämning, RAÄ 139.  Lämningen bör 
enligt Länsstyrelsen dokumenteras, om marken där den ligger 
kommer att beröras av den planerade exploateringen.  
I övrigt påträffades inga indikationer på tidigare ej kända 
fornlämningar inom programområdet. Några ytterligare 
arkeologiska insatser bedöms därför inte behövas. 

 
Bebyggelseområden Bostäder 

Den befintliga bebyggelsen består av åtta fastigheter bebyggda 
med enfamiljshus i Mellanby. Dessa ges byggrätter som är 
anpassade till tidigare bygglov och befintliga förhållanden. 

Planförslaget redovisar en blandad småskalig bebyggelse samt 
utrymme för service i form av förskola, kontor och handel. 
Bebyggelsen är uppdelad i delområden med skiftande karaktärer 
och täthet. Olika hustyper med varierad lägenhetsyta från mindre 
flerbostadshus till friliggande villors planeras. Planområdet 
inrymmer ca 135 bostäder, varav ca 95 enbostadshus och ca 40 
lägenheter. 

 
 
 
 
 

Huvuddelen av trädgårdsstaden placeras mellan åkerholmen i 
områdes mitt, bergryggen med fritidshus i norr och strand-
promenaden som går utefter strandängen innanför Gåsholmarna 
med fritidshus i Kalmarviken. Här planeras för enbostadshus i olika 
storlekar. Småhustomterna är tänkta att avstyckas som egna 
fastigheter med en tomtstorlek om ca 650-1300 kvm.  

För att förstärka bybildningen närmast kyrkan byggs här mindre 
fyrfamiljsvillor.  

Närmast de befintliga villorna i norr planeras fem småhustomter 
med enbostadshus som länkar ihop det nya området med de 
befintliga villorna i Mellanby. Ytterligare 8 tomter planeras i norra 
delen inom fastigheten Mellanby 1:1. 

 
 Gestaltning  

I den östra delen av området föreslås en tätare 
småshusbebyggelse med en minsta tomtstorlek om 650 kvm för 
enbostadshus. Högsta byggnadsarea föreslås vara 120 kvm för 
friliggande 2-planhus, 160 kvm för friliggande enplanshus.  

I den södra delen av området ges generösare tomter med en 
minsta tomtstorlek om 850 kvm. Här föreslås hus i max 2 våningar 
med en högsta byggnadsarea om 160 kvm för 2-planshus och 180 
kvm för enplanshus, med möjlighet att bygga ett garage om max 50 
kvm samt ytterligare en komplementbyggnad om 40 kvm.  

För samtliga bostäder gäller att bostadsbebyggelsen får uppföras i 
högst 2 våningar med en taklutning på 14-38 grader. Husen ska 
utformas med sadeltak eller pulpettak. Garage och uthus får 
uppföras med en högsta nockhöjd om 4,7 meter och med en 
takvinkel mellan 5 och 27 grader. 
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 Huvudbyggnad mot lokalgata ska placeras med husliv vid inre 
förgårdslinje, 5,0 meter från tomtgräns mot gata. Husliv placeras 
antingen parallellt med gata eller parallellt med tomtgräns mot 
granne med ett hushörn i inre förgårdslinje, beroende på hustyp 
inom kvarteret. Garage/uthus ska placeras minst 5,5 m från 
tomtgräns mot gata.  

 Friliggande huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från gräns 
mot grannfastighet och garage/uthus minst 1,0 m från 
grannfastighet. 

Mindre farstukvistar och burspråk om max 5 kvm samt skärmtak får 
skjuta ut max 1,5 meter från husliv över prickmark mot gata. 

Tomter skall ges en tydlig avgränsning mot strandpromenaden med 
samordnad gestaltning, genom att staket, häck eller mur av samma 
typ uppförs i tomtgräns längs med promenaden.  

 Vind får inredas i samtliga bostäder. 

Suterrängvåning får anordnas på vissa tomter, där terrängen så 
medger, utöver angivet högsta antal våningar, angiven högsta 
byggnadsarea samt högsta nockhöjd. 

Terrass eller altan får anordnas utöver högsta byggnadsarea. 

För att undvika uppfyllnader på tomtmark bör höjdskillnader i första 
hand tas upp genom en förhöjd sockel eller suterrängvåning. 
Generellt gäller en högsta nockhöjd om 9,5 meter, men där 
terrängen så kräver kan en högsta nockhöjd om upp till 10,5 meter 
tillåtas, för att undvika uppfyllnader.  

Intill kyrkan, vid infartsgatan, planeras för 10 fyrfamiljsvillor. Dessa 
får uppföras i högst 2 våningar med inredd vind med en taklutning 
om 14-38 grader. Husen ska utformas med sadeltak eller pulpettak. 
Högsta byggnadsarea är 200 kvm/bostadshus, utöver detta får 
garage/carport/uthus tillkomma. Bebyggelse mot lokalgata skall 
placeras vid inre förgårdsliv 5,0 meter från tomtgräns mot gata. 

 

 Gestaltningsprofiler 
För att kunna hålla en enhetlig karaktär och sammanhållen miljö 
över hela området bör handläggningen av mark- och 
bygglovärenden utgå från gemensamma utgångspunkter. Nedan 
följer en rad vägledningar och krav avseende utformningen av 
byggnader som så långt som möjligt bör eftersträvas vid 
exploatering. Planbestämmelse på plankartan [f1] hänvisar till det 
här avsnittet som alltså avses ligga till grund för bedömning av 
bygglovfrågor. 
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 Handel och kontor [HK]  
Byggnaders utformning skall vara arkitektoniskt omväxlande, där 
del av byggnad ges avvikande höjd, färgsättning, glasning etc. 
Fasadmaterial skall vara av sten, puts, tegel, betong, eller trä.  

Skola [S] 
Skolbyggnader skall utformas så att de inger ett småskaligt 
utseende genom att byggnaden bryts ned i mindre huskroppar.  
Fasadmaterial och färgsättning skall väljas så att bebyggelsen 
harmonierar med omgivande bebyggelse inom planområdet. 

Flerbostadshus vid kyrkan [B] 
Bebyggelse skall bestå av mindre flerfamiljsvillor som förstärker 
bybildningen kring kyrka. Fasadmaterial och färgsättning skall 
väljas så att bebyggelsen harmonierar med omgivande bebyggelse 
inom planområdet. 
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Situationsplan 
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Offentlig service 
Idag ligger närmaste grundskola, Vibyskolan, ca 2,5 km nordväst 
om planområdet. Här finns förskoleverksamhet samt en F-5 skola 
med ca 125 elever. Grundskola, Futurum, upp till årskurs 9 finns ca 
4 km nordväst om planområdet. 

 
 Skola (S) 

I den östra delen av planområdet har mark reserverats för en 
framtida förskola. Förskolan föreslås rymma 6 avdelningar. 
Bebyggelse får uppföras i högst 2 våningar med en taklutning om 
14-38 grader. Uthus och lekredskap får anläggas inom byggrätten.  
Se även under rubriken Gestaltningsprofil ovan. 

 

 
 

Handel, kontor (HK) 
Öster om Mellanby finns ytor reserverade för kontor och butiker 
som en central knutpunkt. Se även under rubriken 
Gestaltningsprofil ovan. 

 
 Tillgänglighet 

Planområdet har förhållandevis små nivåskillnader, förutom vid 
åkerholmarna i områdets mitt, och allmänna platser kommer efter 
ett genomförande vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- 
och orienteringsförmåga. 

Förskolan med tillhörande markområden planeras så att 
tillgängligheten blir god för funktionshindrade. 

 
 Byggnadskultur 

Kalmar kyrka med anor från 1100-talet är av stort regionalt 
historiskt intresse. Början till en bybildning kring kyrkan finns. Intill 
kyrkan finns också den gamla fattigstugan, samt 
församlingshemmet som tidigare var skola. Miljön är ett typiskt 
sockencentrum och klassas som ett regionalt intresse ur 
kulturmiljösynpunkt. 

 
Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

 
Friytor 
 
 

Lek och rekreation 
Den låglänta åkermarken öster om kyrkan som ej är lämplig för 
bebyggelse anordnas för rekreation i form av promenadstråk, lek, 
bollplan och odlingslotter. Området skall kännas öppet men också 
brukat. Vintertid kan kullen, åkerholmen i öster, användas som 
pulkabacke.  

Planområdet gränsar också till naturområden i söder och öster med 
närhet till Mälaren med bl a naturbad.   

Ca 2,5 km nordväst om planområdet ligger Viby friluftsområde med 
bl.a. elljusspår och en frisbeegolfbana. 
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Naturmiljö 
Mellan bebyggelseområdena finns det zoner av natur- och 
parkmark och ett brett obebyggt stråk ängsmark som medger fri sikt 
från kyrkan ner till Mälaren.  Mindre grönsläpp mellan tomterna 
planeras även inom området. Grönstråken/släppen avsätts som 
naturområde (NATUR) eller anlagd park (PARK). 

  
Gator och trafik 
 
 

Befintligt gatunät  
All trafik till kyrkan, församlingshemmet och gårdarna söder om 
kyrkan samt fritidsfastigheterna och båthamnen med vinterupp-
ställningsplatser i Frösundaviken, leds idag in från Kalmarleden via 
Kalmar kyrkväg. För att nå fritidsfastigheterna nere vid Kalmarviken 
så måste man idag köra över Granbackens gårds tomt. Vägen från 
Grankullen ner till Kalmarviken har inte vinterunderhåll.  

 Tillkommande gatunät 
En ny infartsgata (LOKALGATA) dras från Kalmarleden öster om 
Mellanby vilket kommer att befria Kalmar kyrkväg från nästan all 
biltrafik och gatan stängs mot Kalmarleden. Cirkulationsplats 
(rondell) förordas för infarten från Kalmarleden. Infartsvägen ska 
utformas så att den inte inbjuder till höga hastigheter i synnerhet vid 
skolans område. Infartsgatan är tänkt att anläggas med ett 7,0 
meter brett körfält och en 3,0 meter bred separat gång- och 
cykelväg. Från infartsvägen leder lokalgator in i området, dessa 
utformas med 4,5 meters körbana.  

Befintlig bebyggelse vid Kalmarvikens strand nås via lokalgatan 
och kommer på så sett kunna köra fram till sina fastigheter även 
vintertid.  

I den södra delen avsätts ett område för framtida förlängning av 
lokalgatan österut, i det fall angränsande område i söder planläggs. 
Dessförinnan föreslås området vara naturområde med en gång- 
och cykelförbindelse österut. 

 

 Gång- och cykeltrafik 
Längs infartsgatan anläggs en separat gång- och cykelväg som 
ansluter till det befintliga gång- och cykelnätet vid Kalmarleden. 
Från infartsgatan ansluter kvartersgatorna (LOKALGATA) till 
bostadskvarteret. Kvartersgatorna ska utformas så att 
fordonstrafiken tar sig fram i låg hastighet (max 30km/h) och på de 
oskyddade trafikanternas villkor. Någon separat gångbana är inte 
tänkt att anläggas.  

 
 
 

Kollektivtrafik 
Busslinje 302 angör hållplats vid Kalmarleden, norr om 
planområdet, varje halvtimme under vardagar och varje timme 
under helger. Fram till lunch trafikerar bussen sträckan Bålsta 
bussterminal – Aronsborg – Hagviken – Futurum – Bålsta 
bussterminal och efter lunch trafikerar bussen sträckan Bålsta 
bussterminal –  Futurum – Hagviken – Aronsborg – Bålsta 
bussterminal. Busslinje 305 trafikerar Bålsta i lågtrafik. 
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Nya busshållplatser planeras vid Kalmarnäsvägen, intill områdets 
infart. Någon busslinje in i området planeras inte för tillfället, men 
det kan bli aktuellt om området i framtiden utökas ytterligare. En 
framtida hållplats kan då t ex placeras i attraktivt läge intill torget med 
Kyrkan i fonden. Med det förslaget får de boende högst 400 meter till 
busshållplatsen. Det är också möjligt att cykla till buss- och 
järnvägsstation med pendel- och fjärrtåg samt regional busstrafik. 

 
 Parkering, varumottag, utfarter 

Bilparkering sker på tomtmark. Parkeringsnormen för enbostadshus 
är 2 platser per bostad. Parkeringsnormen för flerbostadshus skall 
vara minst 1plats/lgh, men kan variera mellan 0,6-1,4 p-plats 
per/lgh beroende på lägenhetsstorlek. Planen medger en p-norm 
om minst 1,65 plats/lgh för flerbostadshusen samt möjlighet till 
ytterligare besöksplatser intill förskolan. Önskemål om flera 
parkeringsplatser brukar uppstå och beredskap finns för att anlägga 
ytterligare p-platser på kvartersmark. Möjlighet att anordna garage 
eller carport på tomtmark ges för flerbostadshusen. 

 Direkt väster om förskolan föreslås en parkeringsplats med ca 28 
bilplatser, varav ca 13 bilplatser för avlämning och hämtning och 15 
platser för personal och besökande. Parkeringen kan även 
samutnyttjas som besöksparkering för flerbostadshusen och ska 
skyltas för besökare till rekreationsområdet//badet. Varumottagning 
sker i södra änden av parkeringsytan.  

Tillfart till fastigheterna Frösunda 4:2, 4:3, 4:4, 4:5, 4:6, 4:7 i 
nordost (utanför planområdet) har markerats från nya vändplaner 
via gång- och cykelväg längs stranden. Tillfarten markeras som 
körväg till enskilda fastigheter, ej för allmän biltrafik.  
 
 

Barnkonventionen 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består 
av 54 artiklar. Sverige har förbundit sig att följa konventionen och 
Håbo kommun har beslutat att konventionen särskilt ska 
uppmärksammas i kommunens planer. Detta planförslag har 
utformats för att så långt möjligt uppfylla konventionen. 
Konventionens artiklar 23, 28-29 och 31 rör bl.a. fysiska 
förutsättningar som påverkat utformningen av planförslaget. 

Förslaget kan sägas vara väl försett för barn med både naturliga 
och anlagda platser för lek och utomhusaktiviteter med hög 
tillänglighet. Gator i planförslaget är även anpassade till barns 
villkor med bl.a. låga fordonshastigheter. Dessutom har området 
nära till skolor och i områdets närhet finns även mark reserverad för 
en framtida förskola. 
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Störningar 
 

Programområdet ansluter till en befintlig ridverksamhet vid 
Frösunda gård, en 400kV kraftledning samt en industriverksamhet 
vid Bista med risk för bullerstörningar. 

 
 Industribuller 

Norr om programområdet ligger Bista industriområde, med en 
betongvaruindustri och en gipstillverkningsindustri. Verksamheterna 
betecknas av Boverket som störande (Boverket 1995). 
Störningarna kan bland annat bestå av vattenföroreningar, cement-
damm och buller. Buller uppkommer i samband med 
betongblandning, körning av tunga fordon och vid tippning. I detta 
fall förekommer också tumling av sten som kan orsaka buller. Buller 
kan också orsakas av tunga transporter till och från industrin. 

En ljudanalys har utförts av Lundmark Akustik & Vibration AB 2003-
11-19 på uppdrag av Småa AB, för att kartlägga buller från den 
närliggande betongindustrin (tidigare Skanska Prefab) och den 
bortomliggande gipsindustrin (Gyproc) (ljudmätningspunkt 2). 
Dessutom har en ljudmätning utförts på uppdrag av Skanska vid 
befintlig fastighet i Mellanby (ljudmätningspunkt 1). 

De ljudmätningar som utförts visar att riktvärden för buller ibland 
överskrids varma sommarnätter) då kylfläktar vid Gyproc är i drift. 
Tillfälligt kan också riktvärden för maximalt buller överskridas 
(”tömning av tom behållare”). Den föreslagna nya bebyggelsen 
ligger närmare än den befintliga bebyggelsen och kan därför 
eventuellt störas av denna (planerat ca 110 m, jämfört med befintlig 
byggnad på ca 170 m). Det är rimligt att förutsätta att åtgärder kan 
vidtas för att begränsa bullret så att de understiger riktvärdena, 
främst åtgärder vid kylfläktar och vid vissa högljudda arbets-
moment. 

En externbullerutredning togs fram av ÅF-Ingemansson 2008-03-03 
med avsikt att beräkna trafikbuller från väg 544, Kalmarleden, och 
externbuller från Nordforms industriområde till de planerade 
bostadsområdena inom Frösundavik. Utredningen visar att 
riktvärdena för externt industribuller överskrids på stora delar av de 
planerade bostadsområdena. Utredningen för externbullret visade 
på extremfallet och Nordform förväntas uppfylla riktvärdena för 
befintliga bostäder. 

Noteras bör att planområdets avgränsning har justerats sedan ÅF-
Ingemanssons bullerutredning togs fram i mars 2008. Den norra 
delen av s k ”område 2” i utredningen har utgått ur planområdet. 
Handels- och kontorsbebyggelse har dessutom förlagts som ett 
skydd i norr mot Nordforms fastighet och förskolan har flyttats 
något söderut. Nya bostäder placeras minst på samma avstånd 
som befintliga bostäder från Nordforms fastighet. 

En komplettering av externbullerutredningen har därför tagits fram 
av ÅF-Ingemansson 2009-04-03, med avsikt att beräkna trafikbuller 
från den nya infartsvägen samt externbullrets påverkan på 
framförallt förskola och de nya bostäderna längst i nordväst, med 
det nya planförslaget som grund.    
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Utredningen visar att riktvärden för trafikbuller uppfylls för samtliga 
bostäder inom området. Riktvärden för externt industribuller 
överskrids vid några av de närmast planerade bostäderna. För att 
uppfylla gällande riktvärden vid de planerade bostäderna närmast 
Nordform fordras bullerdämpande åtgärder. Riktvärden för externt 
industribuller uppfylls vid den planerade förskolan oavsett om 
kontorsbyggnaderna framför uppförs eller ej.                                       

Som utgångspunkt för bullernivåer har befintlig bostadsbebyggelse 
på fastigheten Mellanby 1:1 använts. Det förutsätts att lagstadgade 
bullernivåer uppfylls för den befintliga bostadsbebyggelsen på 
fastigheten Mellanby 1:1 

 
 
 

Vägtrafikbuller 
Det finns i detta samrådsskede inga trafikprognoser för förväntad 
trafik inom programområdet och på Kalmarleden. En grov 
uppskattning med utgångspunkt från ca 3 trafikrörelser per person, 
skulle innebära nära 3000 fordon per årsmedeldygn från hela 
området. Dessa volymer kan tänkas vid områdets planerade infart. 
Längre in i området fördelas trafiken snabbt på olika mindre vägar.  
 
Arbetstrafik till industrierna har en egen direkt infart från 
Kalmarleden. 

Med rätt utformning av trafikmiljön, så att hastigheter och flöden 
anpassas, bör det vara fullt möjligt att skapa en trafikmiljö som 
uppfyller riktvärden på buller vid bostäderna. Tillkommande 
byggnation ska klara samtliga rikt- och gränsvärden för buller från 
vägtrafik. Bullerutredning och behov av eventuella åtgärder 
hänskjuts till detaljplaneringen av området. Riktvärden för buller vid 
bostäder är, vid fasad 55 dB(A) (ekvivalent över dygnet). Riktvärde 
för maximala bullervärden är 45 dB(A) inomhus på natten och 70 
dB(A) vid bostadens uteplats. 

ÅF-Ingemanssons externbullerutredning från 2008-03-03 visar att 
vägtrafikbuller från Kalmarleden ger ljudnivåer under riktvärden för 
bostadsområdena. Utredningen baserar sig på en att 2900 
fordon/dygn passerar på Kalmarleden, enligt en trafikmätning våren 
2007. 

 
 
 
 

Övrigt buller 
Buller från hötorkar vid Frösunda gård kan eventuellt kräva 
bullerdämpande åtgärder. 

Buller från båttrafiken kan förväntas utgöra en viss störning. Det 
finns idag dock inga riktlinjer för buller från båttrafiken. Buller från 
båtar upplevs oftast som mindre störande än buller från biltrafik och 
industrier. 

 
 
 
 

Elektromagnetiska fält 
En högspänningsledning löper söder om området över 
Frösundavikens vatten. Kommunen har i översiktsplanen angivit 
mål om ett säkerhetsavstånd om 150 meter för att säkert kunna 
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underskrida ett av flera myndigheters uppsatta gränsvärde om 0,2 
mikrotesla. Riktvärdet är satt enligt en försiktighetsprincip, eftersom 
det inte finns någon entydig forskning som säkert kan påvisa 
skadliga effekter av kraftledningarnas magnetiska fält. Det finns 
därför inga nationella riktvärden eller skyddsavstånd. 

 
 
 
 

Deponi 
Inom Nordforms område (fastigheten Bista 16:1) finns en deponi i 
den sydvästra delen. Deponin består bland annat av betongskrot 
och virke. Avfall har även eldats på platsen. Området används idag 
för mellanlagring. Skanska Prefab har låtit Sweco Viak ta prover i 
de två grundvattenrör som finns strax sydost om tippen under åren 

 2001-2005. Resultaten indikerar bland annat oljeförekomst i ett av 
provrören.  

Under planarbetet bör deponins utbredning och risken för att 
eventuella föroreningar sprids till planområdet utredas 
ytterligare.Om det skulle visa sig att utsträckningen av deponin på 
Nordforms mark går in i planområdet, kan bygglov inte ges för 
ändrad markanvändning förrän markförorening har avhjälpts genom 
sanering eller annan åtgärd som godkänns av miljömyndigheten. 
Detta regleras i planbestämmelse a1 på plankartan. 

 
 Transporter av farligt gods 

Väg 544 (Kalmarleden), är rekommenderad sekundär väg för farligt 
gods.  

 
Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp 
Området kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. VA finns 
framdraget i Kalmar kyrkväg för bebyggelse kring denna väg. De 
kommunala nätverken för vattenförsörjning och avlopp väntas 
byggas ut med förslaget.  

Möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten bedöms 
som relativt god, men begränsas av den direkta närheten till 
recipienten Mälaren. Lokalt omhändertagande av dagvatten 
planeras där detta är möjligt. Dagvattenhanteringen kommer att 
studeras mer noggrant i projekteringen.  

 
 Värme 

Uppvärmningssättet bör vara långsiktigt hållbart och om möjligt ske 
med förnyelsebara energikällor. Det ska eftersträvas att minimera 
köpt energi. En anslutning till fjärrvärmenätet ska undersökas 
alternativt annan vattenburen värmedistribution. 
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El 
Plats för transformatorstationer (E1) finns reserverade på fyra 
ställen i planen.  

 
 
 
 

Tele och data 
Inom områden som reserverats för transformatorstation (E1) kan 
även en teknikbod för tele och data uppföras. 

Skanova har en luftledning som går genom bostadskvarteret längst 
ned i söder. Ledningen avses flyttas. 

 
 Avfall 

Området omfattas av Håbo kommuns system för avfallshantering, 
vilket innebär källsortering. För enskilda hushåll prövas för 
närvarande ett system med fastighetsnära källsortering, vilket 
innebär att området inte behöver någon gemensam plats för 
källsortering. 

Närmaste återvinningsstation finns idag vid Aronsborgsrondellen. 
En plats för ny återvinningsstation inom området (E3) finns i planen 
anvisad i norr, intill den nya infartsgatan.  

 
Trygghet och säkerhet 
 

Miljö- och tekniknämnden har under sitt mål, Medborgarna i fokus, 
två delmål som berör trygghet och säkerhet. En trygg livsmiljö i 
vardagen är viktigt oavsett om det är i hemmet eller på offentliga 
platser. Kommunens brottsförebyggande arbete med fokus på 
ungdomar kommer att utvecklas under mandatperioden. 

Att detaljplaneområdet har en blandning av funktioner som 
bostäder, verksamheter och förskola samt fritidsaktiviteter i form av 
odlingslotter ökar tryggheten inom området genom att utemiljön och 
trafikstråken används under större del av dygnet.  

Lösningen med en huvudväg in i området innebär en fördel ur 
brottsförebyggande perspektiv då det koncentrerar och samlar olika 
trafikslag så att de tillsammans ökar närvaron av människor i 
utemiljön och därmed skapar en grund för social trygghet. Gång- 
och cykelvägar har placerats i anslutning till bebyggelse där så är 
möjligt och lämpligt med hänsyn till målpunkterna. Det innebär att 
byggnader passeras av människor och gång- och cykelvägar kan 
ses från bebyggelsen med stärkt informell övervakning. I övrigt får 
lokalgatorna användas även för oskyddade trafikanter. 
Lokalgatorna förväntas inte ha så tät trafik men tillräckligt många 
människor kommer att röra sig där eftersom såväl motorfordon som 
cyklister och fotgängare använder gatorna vilket är bra ur 
trygghets- och säkerhetssynpunkt. 

I område med flerbostadshus bör bilparkering lösas med små 
parkeringsanläggningar som är överblickbara från bostadshusen. 

Trafiksäkerheten förbättras för både fordonstrafik, cyklister och 
fotgängare i Mellanby i och med att Kalmar kyrkväg upphör att vara 
tillfartsväg och övergår till återvändsgata. Den nya tillfarten till 
Frösundaviksområdet blir trafiksäkrare med separat gång- och 
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cykelväg. Trafiksäkerheten skall särskilt beaktas vid infarten till 
området och i anslutning till den planerade skolan. Infartsvägen ska 
utformas så att den inte inbjuder till höga hastigheter i synnerhet vid 
skolans område. 

Närheten till vatten är en säkerhetsrisk speciellt för barn om 
stränderna är branta men den delen av stranden som är inom och 
nära planområdet är låglänt.  

 
Administrativa frågor Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år. 

 
 Etappindelning 

Området avses byggas ut i etapper. 

Inverkan på miljön En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gjordes i samband med 
detaljplaneprogrammet för Frösundavik. MKB:n omfattar ett större 
område än det planförslag som nu föreligger. Nedan sammanfattas 
konsekvenserna av planens genomförande för de delar som ingår i 
planområdet. 

 
 Allmänt 

Planen innebär att området förändras från småskuret 
jordbrukslandskap med skogsparti på bergskulle till ett bebyggt 
bostadsområde med i huvudsak enbostadshus. Planen kommer att 
kräva att gator och teknisk försörjning (vatten och avlopp, el, tele) 
byggs ut. 

 
 Stadsbild och landskapsbild 

Kalmarviken, den del av Mälaren som programområdet angränsar 
till, utgör ett tydligt landskapsrum. Topografin med branta klippor 
skapar en tydlig entré in i Kalmarviken. Den södra delen har en 
relativt orörd karaktär med gles fritidsbebyggelse. Halvvägs in i 
viken domineras dock landskapsbilden av från vattnet väl synlig 
industri. Hela norra delen av viken är exploaterat av både 
bostadsbebyggelse och industri. 

De som kommer att uppleva en förändrad landskapsbild från 
vattnet är främst folk i fritidsbåtar och skridskoåkare. De bebyggda 
nordöstra delarna kommer att utökas, där förslaget knyter an till 
industriområdena kring Bista. Det kanske mest framträdande 
landskapselementet på västra sidan, Granbackens kulle, kommer 
att förändras från huvudsakligen obebyggd, skogklädd kulle till 
delvis bebyggd kulle med många uppvuxna träd. 

Uppe på land är Kalmar kyrka ett viktigt riktmärke i området. 
Landskapsbilden kommer att förändras för trafikanter som passerar 
på Kalmarleden och framförallt Råbyleden. Med tanke på 
planförslagets småskaliga karaktär kommer den nya bebyggelsen 
att upplevas som en kyrkby.  

 
 Vatten 
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Kommunalt vatten- och avlopp kommer försörja området och 
dagvatten kommer tas om hand lokalt. Detta innebär en ökad 
förbrukning av vatten men en mycket liten påverkan på den 
omgivande miljön. 

Förslaget innebär att flera ytor naturmark inom programområdet 
kommer att bebyggas, varvid delar kommer att göras hårda. 
Avrinningen från området kommer därmed att öka. Förslagets 
konsekvenser för vattenmiljön bedöms kunna bli små. 

 
 Luft 

Utbyggnaden av området innebär en ökning av utsläpp till luften 
från främst ökad trafik och i viss mån även genom enskild 
uppvärmning av bostäder. Inga miljökvalitetsnormer förväntas dock 
överskridas eftersom exploateringen är relativt begränsad. 

Närheten till Bista industriområde innebär att det finns vissa risker 
för störningar av buller och damm. Kommunen förordar avskiljande 
vegetation mellan Nordforms fastighet och kommunens mark i norr. 
I den detaljerade planeringen väntas kunna planeras för åtgärder 
som motverkar störningarna. 

 
 Naturmiljö 

Utbyggnaden kommer att förändra livsmiljön för djur- och växter i 
området. Med hänsyn till att Kalmarnäset och Håbo kommun i 
övrigt är rikt på liknande jordbruksmarker, samt att förekomster av 
rödlistade arter knutna till odlingslandskapet är mycket sparsam, 
bedöms förslagets konsekvenser för landskapet vara begränsade 
till ”märkbara”. 

Inom planområdet planeras en naturvårdsinriktad skötsel för 
naturmarken. Med en genomtänkt skötselplan kan delar av värdena 
bevaras eller utvecklas inom bebyggelseförslaget. Följande 
inriktning föreslås för detaljplanen: 

• Gamla tallar ska bevaras i största möjliga mån. 

• Brynzoner ska utformas som varierade bryn med hagmarksbuskar 
och solitära lövträd. 

• Allén vid Granbackens gård ska bevaras med befintliga eller i 
vissa fall återplanterade träd. 

• Träd och buskar som planteras ska i så stor utsträckning som 
möjligt anknyta till det gamla kulturlandskapet. 

Granbacken, i den södra delen av planområdet, har i en 
naturvårdsinventering klassats som att ha ett högt naturvärde med 
speciella skyddsvärden. I den del av området som berörs av 
bebyggelse finns små ytor med intressant flora. Där finns t ex 
kattfot, ängshavre, darrgräs och andra torrängsväxter. Stora delar 
är dock under igenväxning. Torrängskaraktären inom NATUR-
marken längst i söder skall därför bevaras. En del av rönnarna och 
enarna bevaras men ingen plantering av träd bör ske. 
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 Rekreations- och friluftsliv 
Förslaget innebär att största delen av åkermarken tas i anspråk för 
bebyggelse eller natur- och parkmark. Det gör det möjligt att 
anlägga ett stort antal cykelvägar och smågator, vilka leder ner mot 
strandområdet. På så sätt ökar nåbarheten påtagligt. Vägsystemet 
innebär vidare att området förses med ett större antal alternativa 
promenadvägar, vilket ökar de rekreativa värdena. 

Samtidigt innebär förslaget att dagens upplevelsevärden knutna till 
kulturlandskapet minskar starkt och att de som är knutna till mogen 
skog minskar i omfattning. 

Förslaget innebär också att en stor del av åkermarken utvecklas till 
natur- och parkmark med odlingslotter, lekytor, bollplan samt en 
åkerholme med karaktär av naturpark. Här skapas nya möjligheter 
till rekreativa aktiviteter och upplevelsevärden. Förslagets 
utvecklade vattenkontakt, med framröjda utsikter, nya 
strandpromenader skapar också förutsättningar för nya 
upplevelser. 

 
 Kulturmiljö 

De befintliga värdena är främst knutna till miljön kring Kalmar kyrka, 
samt den relativt välbevarade strukturen på det historiska 
landskapet kring Frösunda gård. 

Förslaget tar hänsyn till värdena genom att anpassa den nya 
strukturen till den historiska, samt genom att låta kyrkan behålla sin 
centrala plats i byn. Kyrkans inramning i ett öppet, brukat landskap, 
ersätts av en inramning av bebyggelse där kyrkan har en central 
plats. Med tanke på programförslagets småskaliga karaktär 
kommer den nya bebyggelsen att upplevas som en kyrkby. 

 
 Buller 

Bullerutredningen från 2009-04-03 visar att riktvärden för 
trafikbuller uppfylls för samtliga bostäder inom området.  

Riktvärden för externt industribuller överskrids vid några av de 
närmast planerade bostäderna. För att uppfylla gällande riktvärden 
vid de planerade bostäderna närmast Nordform finns i planen 
möjlighet att uppföra bullerplank, bullervall+bullerplank eller 
bullervall i tomtgräns mot norr och mot infartsgatan i öster.  

Riktvärden för externt industribuller uppfylls vid den planerade 
förskolan oavsett om kontorsbyggnaderna framför uppförs eller ej. 
Möjlighet att uppföra bullerplank, bullerplank+bullervall eller 
bullervall har ändå redovisats i planen.                                                
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MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 
 

Planförslaget har upprättats av Håbo kommun. Planhandlingarna 
har tagits fram i samarbete med Studio 1.11 Arkitekter AB genom 
planarkitekt MSA Maria Hjort på uppdrag av Småa AB. 

 
 
Bålsta i juni 2009, rev augusti 2009, rev februari 2011 
 
Håbo kommun 
 
 
 
 
Lina Wallenius Mikael Mattsson Marie Ahnfors 
Planchef Kommunarkitekt Planarkitekt 
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 NORMALT PLANFÖRFARANDE 
 
LAGA KRAFT 2012-12-12 

Detaljplan för  
FRÖSUNDAVIK 1 (del av Frösunda 4:10) 
Håbo kommun, Uppsala län  ANTAGANDEHANDLING 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 
 

 

Planförfarande Planen upprättas genom normalt planförfarande. 
 

Tidplan Samråd:       

Utställning: 

Antagande:   

Laga kraft:    

Maj-juni 2009 

Sep-okt 2009 

Juni 2011 

Augusti 2011, utan överklagan 
 

Genomförandetid Genomförandetiden slutar 10 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

När genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla tills den 
ändras eller upphävs. När genomförandetiden har gått ut har dock 
inte fastighetsägarna någon rätt att erhålla ersättning om bygglov, 
rivningslov eller marklov skulle nekas. 

 
Ansvarsfördelning / 
huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för drift och 
underhåll av tillfartsvägar, lekplats, VA-ledningar med pumpstation, 
grönytor. 

Strandskyddet är upphävt av länsstyrelsen enligt beslut 2010-02-15, 
Dnr 511-15141-09. 

Avtal       
 

 Exploateringsavtal. 
Exploateringsavtal skall tecknas mellan Håbo kommun och Småa för 
att reglera kostnads- och ansvarsfördelning vid utbyggnad enligt 
detaljplan. 

 
FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA 
FRÅGOR 

 
 
 

Fastighetsbildning, 
gemensamhets-
anläggning 
 

Småa AB svarar för att fastighetsbildning kommer till stånd inom 
detaljplanen.  

Genom fastighetsreglering ska de områden som i denna plan utgörs 
av allmän plats överföras från Frösunda 4:10 till kommunens 
fastighet.  
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Inom exploateringsfastigheten bildas nya fastigheter för 
bostadsändamål. 

Småa ansöker om och bekostar anläggningsförrättning för de 
gemensamma anläggningarna inom planområdet.  

Servitut bör bildas för tillfartsvägarna markerade som körväg på 
naturmark till fritidshusfastigheterna 4:2, 4:3, 4:4, 4:5, 4:6 och 4:7. 

 
Ledningsrätt Kommunen ansöker om och Småa bekostar ledningsrätter för 

eventuella allmänna ledningar inom planområdet med "u" betecknat 
område. 

 
EKONOMISKA  
FRÅGOR 

 

Allmänt Småa AB kommer genom exploateringsavtal med Håbo kommun 
svara för genomförande av detaljplanen. Småa AB kommer att efter 
färdigställande av allmänna platser överlämna dessa till Håbo 
kommun utan ersättning. 

Planavgift skall ej tas ut vid bygglovprövning. Detaljplanen 
finansieras genom planavtal. 

Detaljplaneläggningen bekostas av Småa. Särskilda avtal om 
fördelningen av plankostnaden har tecknats av parterna. 
Kommunens kostnader kommer att avse drifts- och 
underhållskostnader. 

Kommunen förordar avskiljande vegetation mellan Nordforms 
fastighet och kommunens mark i norr. Exploatören ansvarar för 
plantering liksom uppförande av bullerplank. 

Vägbom ska sättas upp på väg mot Gåsholmarna.  

Exploatören ansvarar för flyttning av Skanovas ledningar som 
genomkorsar området om det krävs för planens genomförande. 

 
Exploateringskostna
der, 
Gatu/vägkostnader 
och VA-avgifter 

Exploateringskostnader och avgifter regleras i ram- och 
exploateringsavtal som upprättas mellan kommunen och Småa. 

 

  

TEKNISKA FRÅGOR 
 

 

Grundkarta 
 

Grundkartan ajourförs av miljö- och teknikförvaltningen, Håbo 
kommun.  
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MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMÄN 

Planförslaget har upprättats av Håbo kommun. Planhandlingarna har 
tagits fram i samarbete med Studio 1.11 Arkitekter AB i Stockholm 
genom planarkitekt MSA Maria Hjort på uppdrag av Småa AB. 

 
 
Bålsta i juni 2009, rev augusti 2009 , rev februari 2011 
 
Håbo kommun 
 
 
 
 
Lina Wallenius Mikael Mattsson Marie Ahnfors 
Planchef Kommunarkitekt Planarkitekt 
 


