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Detaljplaneprocessen  

Att ta fram en ny detaljplan är en demokratisk process. Grannar och andra som berörs (s.k. sakägare) 

måste få möjlighet att lämna sina synpunkter på planen. Planen antas sedan av de folkvalda i kommun-

fullmäktige eller i kommunstyrelsen. 

Planförfarande 

 

Kommunala beslut i övrigt  

Kommunstyrelsen tog beslut om planuppdrag 2012-11-26. Detaljplanen handläggs med normalt planför-

farande (PBL 2010:900). 

Tidplan 

Plansamråd – december 2015 till januari 2016 

Granskning – första kvartalet 2016 

Antagande – andra kvartalet 2016 

Planekonomi 

Detaljplanen upprättas av Håbo kommun och bekostas av Håbohus AB och Magnolia Bostad enligt plan-

avtal. 

Planhandlingar  

 Plankarta med bestämmelser 

 Illustrationer 

 Planbeskrivning 

 Behovsbedömning 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta C har legat till grund för planarbetet.  
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INLEDNING  

Planens syfte och huvuddrag  

Detaljplanen Resecentrum och stationsområdet, utgör den första etappen för Bålsta centrum. Håbo kom-

mun önskar skapa förutsättningar för ett omfattande utbyggnad av Bålsta med ett mera attraktivt och le-

vande centrum. Planens syfte är att ge möjlighet för en levande, tät och blandad bebyggelse med resecent-

rum, bostäder, handel och verksamheter, trafikområden och offentliga miljöer samt parkering av bil och 

cykel. En av utmaningarna består i att skapa ett centrum för människor snarare än bilar. Särskilt planstöd 

ges bland annat därför för enskilda parkeringslösningar under allmän plats och i avgränsade områden för 

gemensamhetsanläggning.  

 

Sammantaget bedöms planen ge möjlighet för uppförande av drygt 740 lägenheter och i olika upplåtelse-

former. Den täta strukturen med blandande funktioner skapar förutsättning för en levande och trygg 

stadsdel såväl dag- som kvällstid.  

 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun och utvecklingen av Bålsta centrum ska vara hållbar i 

samtliga dimensioner. Målet med utvecklingen av Bålsta centrum är att skapa ett område med stadsliv 

och blandade funktioner enligt planprogrammet för Bålsta centrum. 

 

Förenligt med 3, 4, och 5 kap MB 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap som gäller lämplig användning av mark 

och vattenområden samt 5 kap som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, omgivningsbuller och 

vattenförekomster. Inom programområdet är Mälarbanan klassad som riksintresse för kommunikationer. 

Planförslaget väntas ha en positiv effekt på riksintresset då tillgängligheten för stationen planeras att bli 

bättre och mer integrerat med bebyggelsen i centrum. I genomförd behovsbedömning av Miljökonse-

kvensbeskrivning (MKB) görs bedömningen att tillkommande bebyggelsen inte kommer att innebära en 

väsentlig påverkan på miljön varför en MKB inte kommer att upprättas. Kommunens bedömning delas av 

Länsstyrelsen.  

 

Kalmarviken är del av Mälaren– Prästfjärden, vars ekologiska status bedöms som god. Den kemiska sta-

tusen uppnår ej god status och den avgörande parametern för bedömningen är kvicksilver. Den kemiska 

statusen bedöms som god exklusive kvicksilver. (VISS, 2015b) 

 

PLANDATA  

Läge  

Planområdet ligger i och omfattar delar av Bålsta cent-

rum.  

Planområde 

Planområdet ligger i Bålsta centrum och omfattar bland 

annat järnvägsstationen med tillhörande busstation. Om-

rådet avgränsas i nordöst av Bålstaåsen, i sydöst av ett 

mindre grönområde, i väst av Kommunhuset och Stock-

holmsvägen samt i nord av Centrumleden med rondell. 

Areal 

Planområdets areal är knappt 6,2 hektar. 
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Markägoförhållanden 

 

Markägare i planområdet. Rött: Håbo kommun, blått: Håbo Marknad AB, grönt: Håbo Marknads AB, ofärgat: privata fastighter.  

Planområdet omfattar del av fastigheterna VÄPPEBY 7:7, VÄPPEBY 7:218, BÅLSTA 

1:614, VÄPPEBY 11:1 och MANSÄNGEN 6:1 som ägs Håbo kommun, del av fastigheterna ENEBY 

1:40, VÄPPEBY 5:1 som ägs av Håbo Marknads AB, fastigheterna BÅLSTA 5:2, ENEBY 1:47 – 1:50 

och del av MANSÄNGEN 4:1 som ägs av Trafikverket samt del av VÄPPEBY 7:1 (Stockholmsvägen) 

som är i privat ägo. Omgiven av planområdets två delar ligger del av järnvägsfastigheten VÄPPEBY 

7:2>1 som ägs av Trafikverket.  

 

I pågående lantmäteriförrättning köper Håbo kommun berörd mark av Håbo Marknads AB.  

 

Centrumfastigheten ägs av bolaget Grosvenor och vårdcentralen av landstinget. Resterande fastigheter 

ägs av privatpersoner. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Mälarbanan som sträcker sig genom planområdet klassas som riksintresse för kommunikationer. Planför-

slaget väntas ha en positiv effekt på riksintresset då tillgängligheten till stationen förväntas öka och bli 

mer integrerat med bebyggelsen i centrum.  

Översiktliga planer 

Detaljplanen stämmer överens med översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort.  

Enligt översiktsplanen, antagen 2006, behöver Bålsta centrum göras mer innehållsrikt med en blandning 

av funktioner såsom bostäder, handel och parker. Därtill anges att ett nytt resecentrum behöver upprättas 

så att byten mellan olika trafikslag kan effektiviseras och göras tryggare. 

 

Utgångspunkten för planarbetet är de mål som tagits fram i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta 

tätort, antagen i juni 2010. I den fördjupade översiktsplanen anges Bålsta centrum som förtätningsområde 

med ny bostadsbebyggelse. ”Den nya bebyggelsen ska främst tillkomma i centrumnära läge” då den håll-

bara staden är tät. Syftet är att skapa en levande stad med en blandning av bostäder, service och arbets-

platser och därmed en tryggare miljö som lever dygnet runt. Ett viktigt mål är att skapa mötesplatser i 

form av torg och parker. Enligt den fördjupade översiktsplanen är målet att Bålsta tätort ska växa till 25 

000 invånare år 2035. För att nå detta behövs bl.a. mindre lägenheter inom centrum som kan passa ung-

domar och äldre. 

Program 

Detaljplanen har föregåtts av program med programsamråd. Detaljplaneprogrammet godkändes 

av Kommunstyrelsen den 26 november 2012. Samtidigt gav Kommunstyrelsen planavdelningen i upp-

drag att upprätta den första detaljplanen för stationsområdet och nya resecentrum.  

 

Under perioden maj 2013 – maj 2014 arbetades ett idé- och gestaltningsprogram fram. Programmet god-

kändes av kommunstyrelsen 2014-05-19 § 73. Syftet med programmet är att ge stöd åt inblandade parter i 

gestaltningen av nya Bålsta centrum, att föreslå, tydliggöra och illustrera önskade kvaliteter i den nya be-

byggelsen, samt att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser. Idé- och gestaltnings-

programmet ska vara vägledande vid framtagande av de kommande detaljplanernas utformningskrav samt 

som stöd vid bygglovprövning. 

 

En markanvisningstävling för området genomfördes under 2014. Håbo kommun beslutade i samband med 

detta att pröva en högre exploatering än vad som beskrivs i programhandlingarna. Antalet bostäder har 

därför kunnat fördubblas, flera kvarter har fått ökad våningshöjd och ett nytt högre hus har tillkommit.  
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Gällande detaljplaner 

 

 
Detaljplaner för Bålsta Centrum, svart linje är ny plangräns, röd linje och siffra är gällande plangräns och -nummer.  

 

Planområdet omfattas eller berörs av detaljplanerna DPL 201, 202, 209 och DPL 260. En del av planom-

rådet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

DPL 201 Eneby 1:35, 1988-10-22. Planen medger centrumändamål, park och lokalgata. 

 

DPL 202 Bussterminalen, 1988-10-22. Planen medger bussterminal och park utmed Stockholmsvägen 

samt handel och brandstation på nordöstra sidan av stationsrondellen. 

 

DPL 209 Bussterminalen 1988-10-22. Planen som endast berörs i utkant medger kategoribostäder med 

inslag av handel och kontor utmed Stockholmsvägen. 

 

DPL 260 Mälarbanan, 1994-02-15. Planen medger i huvudsak järnväg men omfattar även stationsområdet 

som har användningen buss- och taxitrafik. Området norr om stationen anges som parkering samt natur. 

Strandskydd 

Inom planområdet finns inga vattendrag eller strandskyddade områden.  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Natur 

Mark och vegetation  
Området sluttar från Uppsalaåsen i nordöst mot Bålsta centrum i sydväst. Markytan ligger som högst på 

nivån cirka +22 och som lägst ca +10. Förutom dessa nivåskillnader är marken relativt flack.  

Nordöst om järnvägen och samhället Bålsta finns en rullstensås, Uppsalaåsen. Åsen är vattenförande och 

dricksvatten tas ut ur den på flera ställen. 

 

Trädbestånd norr respektive söder om järnvägen 

 

Vegetationen på åsen utgörs primärt av barrträd såsom tall och gran och lövträd såsom björk, lönn och 

rönn. Många av träden är högväxta och flera av dessa har en stamdiameter som överstiger 50 cm. Söderut 

i planområdet utgörs vegetationen mer av planterade träd och växter. 

Större del av marken är hårdgjord för parkering, vägar eller bussuppställning. I övrigt finns därför begrän-

sat med växtlighet.  

Friytor - Lek och rekreation 
På ca en halv kilometers avstånd sydväst om planområdet ligger Gröna dalens fria ytor som utgör natur-

liga lek- och rekreationsområden. Gröna dalens idrottsplats erbjuder allvädersbanor för bl.a. friidrott och 

fotboll. Vid Åbergs museum ligger en lekplats och Buseum.  

Inom 1000 meter avstånd finns flera kommunala lekplatser. Skeppsparken som är närmast ligger på ca 

600 m avstånd. Inom bostadsrättföreningen Novilla som ligger i direkt anslutning söder om planområdet 

finns en mindre lekplats. Delar av Uppsalaåsen används för rekreation och lek, men de delar som är at-

traktiva för en längre vistelse ligger utanför planområdet. På åsen går en naturstig som knyter an till Upp-

landsleden.  

Fritids- och idrottsanläggningar som finns i närområdet är sport-, is- och simhall/badhus, skatepark och 

bowling. 

Geotekniska förhållanden 
Två geotekniska översiktliga geoteknisk utredningar har föregått planen. Sweco Infrastructure AB har 

gjort en undersökning för hela Bålsta C och Reinertsen Sverige AB har gjort en undersökning för bedöm-

ning av byggbarheten för planområdet.  
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Geologiska kartan, SGU, djupare partier i rött och ytligare i grönt 

 

I befintlig parkeringsyta och i ett skogsparti i områdets östra kant består jordlagerföljden av ett ytligt silt- 

och gruslager med humusinnehåll (0,5m-1m) på berg. Området sammanfaller med jordartskartans marke-

ring för postglacial finsand.  

Söder om busstorget består jordlagerföljden av torrskorpelera (0,4-2,2m) på grus (0,4-1,4m) på förmodad 

morän på berg. Väster om busstorget och i anslutning till kommunhuset består jordlager följden av torr-

skorpelera (0,4-0,6m) på lera (3-5m) på sand (ca 3-5,5m) på förmodad morän på berg. Berg i dagen kan 

ses öster och söder inom delområdet. Nordöst om området finns Uppsalaåsen med isälvsavlagringar. 

 
Området indelat utifrån rekommenderade grundläggningsmetoder 

 

I den södra och östra delen av området, markerat B ovan, bedöms grundläggning kunna utföras med 

platta på mark, då jordlagret ovan berg är begränsat. I området väster om busstorget och intill kom-

munhuset, markerat A ovan, är jorden finkornigare och lösare. Grundläggning bedöms därför kunna 

utföras med spetsburna betongpålar. Vid grundläggning i närhet till järnväg är det vid detaljprojekte-

ring aktuellt med vibrationsmätning för att bestämma huruvida grundläggning bör ske med vibrat-

ionsdämpande material.  
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Risk för skred/geohydrologi  
Marken utgör inget känt riskområde för skred men de delar av marken som innehåller lera är känsliga för 

sättningar. Sättningsrörelser har konstaterats i Bålsta centrum. Till vilken storlek sättningar skett efter det 

att centrumdelarna byggts är inte utrett. 

Grundvattenivån har mätts inom eller strax utanför detaljplaneområdet varje månad mellan juli 2013 till 

maj 2014. Vid Bålsta busstation varierade grundvattennivån mellan ca -2 m under markytan till ca +1 m 

över markytan. Vid Ullevivägen var grundvattenröret torrt vid samtliga mättillfället och vid Centrumron-

dellen varierade grundvattennivån mellan att vara i nivå med markytan till -4 m under markytan.  

Ytterligare mätningar av grundvattennivårena har i maj 2015 gjorts av Reinertsen Sverige AB. Vid en 

mätpunkt strax norr om Håbo kommunhus låg grundvattennivån på ca -3 m under markytan, vid Bålsta 

busstation ca -1,5 och vid parkeringsplatsen vid Stationsvägen drygt 1 m under markytan. Fortsatta mät-

ningar rekommenderas då grundvattnet fluktuerar över året. Mätningarna kan vara till stor hjälp vid even-

tuella sättningar inom området och om dessa skulle bero på exempelvis en grundvattensänkning.  

Dränerande åtgärder bör undvikas där det kan påverka grundvattenytan och ge upphov till nya sätt-

ningar. I praktiken kan det vara svårt att undvika en grundvattensänkning vid byggnation under mar-

knivån.  

Förorenad mark 
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.  

Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser markradon då markförhållandena till stora 

delar utgörs av grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas dock en heltäckande kartläggning av mark-

radon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler får inte överskrida 

200 Bq/m3. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert.  

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar skulle påträffas, vid grävning eller 

annat arbete, föreligger anmälningsplikt enligt Kulturminneslagen. 

 

Bebyggelse 

Bostäder 
Planområdet innehåller inga bostäder. På den angränsande till fastigheten Eneby 1:445 ligger bostads-

rättsföreningen Novilla med ca 55 lägenheter.  

Arbetsplatser 
Inom planområdet finns endast några få arbetsplatser. I det närbelägna kommunhuset och i centrum ligger 

en stor del av Bålstas arbetsplatser.  

Kommersiell service 
En mindre byggnad i områdets norra del rymmer grill, kontor för taxi, vänthall och stationshus. Planom-

rådet utgör en del av/gränsar till Bålsta Centrum med ett stort utbud av kommersiell service. I närområdet 

finns en galleria med drygt 30 butiker och en större matbutik. Längs Stockholmsvägen ligger en bank, 

mäklarfirma, en matvarubutik, några inredningsbutiker, en restaurang och en bensinmack. Öster om 

macken finns en svetsmekanisk verkstad.  

Offentlig service 
Planområdet utgör en del av/gränsar till Bålsta centrum med ett stort utbud av offentlig service. Här finns 

vårdcentral, arbetsförmedling, kommunhus, post, bildningscentrum med bibliotek och gymnasieskola 

mm.  

Tillgänglighet 
Håbo kommun har under flera år arbetat med att förbättra tillgängligheten. I februari 2004 togs rapporten 

”Tillgänglighet i Bålsta centrum – ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad” fram. I rapporten 

identifieras de brister som finns samt förslag på åtgärder för en tillgänglig utemiljö för alla. De barriärer 

som man fann i Bålsta centrum bestod av vägar, ex. Stockholmsvägen, som upplevdes som svåra att pas-

sera.  
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Bebyggelsens karaktärsdrag 
Den bebyggelse som finns i området utgörs mer av skärmtak och väderskydd eller väntkurer än av egent-

liga hus. Den byggnad som inrymmer grill och taxikontor är liksom övrig bebyggelse i en våning och har 

tillkommit under 1980- eller 90-talet. 

Angränsande bebyggelse 
Trots det centrala läget finns få angränsande byggnader. Den byggda strukturen präglas av gleshet med 

väl tilltagna avstånd dels mellan gator och hus och dels mellan olika byggnader. Skalan i angränsade be-

byggelse är mestadels låg, två till fyra våningar, med inslag av grupper av något högre hus på upp till fem 

eller sex våningar. Centrum för handel i Bålsta inryms i en galleria i en till två våningar.  

 

Tv Håbo kommunhus, th bostadsrättsföreningen Novilla.  

 

Två byggnader utmärker sig i planområdets närhet, Håbo kommunhus och flerbostadshuset för bostads-

rättsföreningen Novilla. Angränsande sydväst om planområdet ligger Håbo kommunhus. Byggnaden är 

tillkommen under 1980-talet. Kommunhusets planform bildar ett L runt en sydvänd parkyta med nära 

koppling till Håbo centrums galleria. Norra sidan vetter mot Stockholmsvägen och en remsa med gräs-

matta och träd. Kommunhuset har ett flackt sadeltak i rött tegel med jämn takhöjd. Huset varierar trots 

detta mellan ett huvudsakligt antal våningar på tre, till fyra våningar på gavlar och gavelliknande partier. 

Fasaden är i rött tegel och har en vågrät betoning med liggande, breda fönsterpartier.  

Bostadsrättsföreningen Novilla ligger sydöst om planområdet i ett utsträckt flerbostadshus med varie-

rande höjd. Även denna byggnad är tillkommen under 1980-90-tal och har en ljusröd, mot rosa eller gul 

färgton med delar av fönsterpartierna betonade i grönt. Taket är ett flackt sadeltak täckt med rött tegel. 

Fasaden betonas i bottenvåningen men mörkare puts och övergår till ljusare nyans på följande våningar. 

Svagt betonade vågräta linjer och fält bryts av lodräta och starkare grönmarkerade fönsterpartier. Norrsi-

dan har ett något slutet uttryck med små fönster medan sydsidan öppnar sig mer med sammanhållna föns-

terpartier och stora balkonger. Huset omges av en parkeringsplats med rader av låga grönfärgade garage i 

norr och en slänt ner mot gallerian i söder. 

Skyddsrum 
Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

 

Gator, trafik, teknisk försörjning 

Gatunät  
Den förhållandevis glesa bebyggelsestrukturen i Håbo kommun prioriterar biltrafik för de flesta typer av 

transporter. Genom hela planområdets sträckning löper Stockholmsvägen som är huvudgata genom 

Bålsta.  

Förutom Stockholmsvägen genomkorsas planområdet av Centrumleden och återvändsgatan Ullevivägen. 

Även Stationsvägen är en mindre återvändsgata som leder biltrafik från Stockholmsvägen till en större 

parkering nära järnvägsstationen. Stockholmsvägen löper parallellt med järnvägen och kopplas genom 

Stationsrondellen samman med Centrumleden i norra delen av planområdet. Ullevivägen ansluter till 

Centrumleden via en tunnel under järnvägen. Parallellt med Centrumleden löper Centrumstråket. Cent-
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rumstråket kopplas samman med Stockholmsvägen genom Centrumrondellen i södra delen av planområ-

det.  

Gång- och cykeltrafik 
Det kommunala cykelvägnätet är väl utbyggt i Bålsta. Utmed Stockholmsvägen finns en separerad gång- 

och cykelväg. Utöver denna finns det gång- och cykelvägar i nord-sydlig riktning (nordväst-sydöst) längs 

med järnvägens östra sida, genom centrum och längs med Badhusvägen. I öst-västlig riktning finns det 

gång- och cykelbana genom centrum via Centrumgränd fram till Stockholmsvägen och vidare till station-

en via tunnel under Stockholmsvägen. Ett kortare parallellt stråk löper längre i sydost. Gång och cykelväg 

saknas längs med Centrumleden.  

Kollektivtrafik 
Bålsta centrum är välförsett med kollektivtrafik. Både järnvägstation och busstorg finns inom planområ-

det. Stockholmsvägen och Centrumleden trafikeras av lokala stadsbussar (301, 302, 303, 304, 305, 310, 

311, 730, 803, 895, 898 och SL 579).  

Märlarbanan delar planområdet i östvästlig riktning. Från järnvägstationen går pendeltåg mot Stockholm 

och regionaltåg mot Stockholm och Hallsberg.  

Parkering, varumottagning och utfarter 
Entrén till centrala Bålsta präglas av de stora parkeringsytorna för pendlarparkeringarna, parkeringarna i 

anslutning till bostäderna längs Stockholmsvägen samt parkeringarna kring Centrumbyggnaden. Pendlar-

parkeringarna vid stationen är ofta fullbelagda och täcker således inte det behovet.  

Det finns drygt 300 parkeringsplatser inom planområdet, samtliga är markparkeringar. 100 av dessa ligger 

vid Stationsvägen och 200 norr om järnvägen vid korsningen Centrumleden/Ullevivägen. Ut- och infart 

sker via Stationsvägen respektive Ullevivägen.  

Buller  
Utgångspunkten vid planeringen av nya bostäder är att Boverkets bullerregler ska uppfyllas. Planområdet 

utsätts för buller från Mälarbanan, Stockholmsvägen och Centrumleden. De dominerande bullerkällorna 

är tågtrafiken på Mälarbanan samt biltrafik på Stockholmsvägen.  

 

Risken för kännbara vibrationer eller stomljud via mark ses som liten men bör beaktas i projektet. 

Risk  
Stockholmsvägen är en sekundär transportled av farligt gods och hastighetsbegränsningen förbi planom-

rådet är 40km/h. Enligt en trafikmätning från år 2011trafikeras Stockholmsvägen av cirka 9200 for-

don/dygn. Ingen statistik finns på antalet farligt godstransporter men de bedöms vara begränsade till de 

transporter som sker till bensinstationen OKQ8, vilket som mest är 3st/vecka. Bensinstationen ligger ca 

380 meter söder om planområdet.  

På Mälarbanan sker transporter med farligt gods. Under 2010 transporterades 126 persontåg och 5 gods-

tåg förbi Bålsta per dag.  

Vatten och avlopp 
Planområdet omfattas av VA-verksamhetsområde. Inom planområdet finns ett utbyggt nät för vatten och 

avlopp. En vattenledning löper längs Stockholmsvägen från sydöst till mitten av området där den viker av 

mot nordöst och passerar under gång- och cykelvägar och bussuppställningsplatser, för att i höjd med 

Stationsrondellen åter gå i Stockholmsvägen. Vattenledningen sammankopplas vid Stationsrondellen med 

ytterligare en vattenledning som löper längs Centrumleden och passerar järnvägsspåren under tunneln.  

Spillvattenledningar finns i norra och södra delen av planområdet, dels i Stockholmsvägen och dels i 

Centrumleden.  

Dagvatten 
Nätet för dagvatten är utbyggt runt planområdet. Ledningar finns huvudsakligen i områdets norra del, un-

der bussuppställningsplatserna och längs Centrumleden och järnvägsspåret. Dagvatten avleds söderut till 

Västerängsbäcken i Gröna dalen. Västerängsbäcken mynnar i Mälaren och idag finns ingen dagvattenre-

ning eller fördröjning nedströms planområdet. Kommunen planerar att bygga en dagvattenanläggning i 

Gröna dalen innan utloppet i Mälaren. Planområdet ingår i Västerängsbäckens avrinningsområde.  
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Norr om järnvägen förefaller marken utgöras av friktionsmaterial och här bedöms det finnas möjlighet att 

infiltrera dagvatten. Söder om järnvägen består marken av mer täta leror och möjligheten att infiltrera be-

döms som liten.  

Håbo kommuns dagvattenpolicy anger hur dagvatten ska hanteras i planskedet. Huvudprincipen för all-

män plats är att dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas. Huvudprincipen för kvartersmark är 

att dagvatten ska tas omhand genom LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten. Om förutsättningar 

saknas för LOD eller infiltration nära källan ska vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker 

till ledningsnät och/eller recipient. Det vatten som inte kan infiltrera eller omhändertas nära källan ska om 

möjligt avledas i öppna avrinningsstråk.  

Värme 
Fjärrvärmenätet är utbyggt söder om planområdet med närmaste ledning i Centrumleden.  

El 
E.ON är ägare av befintligt elnät inom planområdet.  

Fiber, tele och data 
Fiber finns tillgängligt inom planområdet. Dataledningar löper i Stockholmsvägen och Centrumleden. 

Kabeltv-nätet är utbyggt i Centrumleden och ansluter i Stationsrondellen med en längs Stockholmsvägen 

norrgående kabel.  

Avfall 
Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. Närmaste återvinningsstation med batte-

riholk finns vid simhallens parkering, ca 140 m sydväst om planområdet. Fastighetsinnehavare är ansva-

rig för hur uppkommet avfall hanteras inom fastigheten. Fastighetsinnehavare är skyldiga att betala avgift 

enligt gällande avfallstaxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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PLANFÖRSLAG  

Bebyggelse 

Detaljplanen utgår från en tydlig kvartersstruktur med länkade stråk och öppet gestaltade och aktiva bot-

tenvåningar. Genom att samla byggrätter med blandad användning kring starkt betonade och samman-

kopplade gaturum ges möjligheter för en god stadsmiljö. Planen ger möjlighet till en ny siluett längs 

Bålstaåsen med flera kvarter för bostäder och verksamheter med en skala upp till åtta eller nio våningar 

samt en högre bostadsbyggnad på 17 våningar. Sammanlagt förväntas planens genomförande kunna ge 

drygt 740 lägenheter.  

 

Schematisk skiss över planens delområden/kvarter. Bebyggda ytor benämns som kvarter och öppna ytor som delområden. Tre del-
områden finns: 1. Busstorg, 3. Stationsparken och 10. Parkering.  

1. Busstorg  
2. Resecentrum, bostadshus och dagligvaruhandel 
3. Stationsparken 
(4. Ingår inte i denna etapp) 
5. Bostadskvarter med verksamheter  
6. Bostadskvarter med verksamheter  
7 och 8. Bostadshus med möjlighet till verksamheter 
9. Högt bostadshus med möjlighet till verksamheter  
10. Parkering 
11. Parkeringshus 

 

Byggnadssätt, byggnadsstorlek 
Husen ska inom varje kvarter variera i våningshöjd, fasader ska präglas av mångfald och det ska finnas en 

variation i takarkitekturen.  

Bostadskvarteren föreslås bestå till största delen av mindre lägenheter för unga och äldre då Bålsta i dags-

läget främst tillhandahåller villor, radhus och parhus. En viss spridning av lägenhetsstorlekar är dock tro-

lig.  

Placering, orientering 
Möjligheten att bygga tydliga gaturum är en viktig del för att uppnå planens syfte. Byggrätter orienteras 

därför huvudsakligen i eller nära fastighetsgräns till gata. Byggander inom kvarter 5 och 6 styrs för att ge 

en direkt relation till Stockholmsvägen. Mellan kvarter 5-9 orienteras bebyggelsen för att ge en rutnäts-
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struktur i nära kontakt med de nya gatorna. Kvarter 2 får en indragen placering i förhållande till Stock-

holmsvägen. Kvarteret är av stor betydelse för avgränsningen av det offentliga rummet runt Stationspar-

ken och gaturummet vid Centrumleden. Planen är därför styrande även i detta område.  

Kvarter 11, norr om järnvägen, ges en flexibel reglering i plankartan även om det i likhet med övriga 

kvarter är önskvärt med byggnader placerade nära gata.  

Kvarter 2. Resecentrum, bostadshus och dagligvaruhandel 
Resecentrum är en plats där många funktioner möts och knyts samman. Byggnaden utgör tillsammans 

med Stationsparken, torg, dagligvaruhandel och andra butikslokaler ett flexibelt och levande område där 

sociala möten står i centrum. Huset är en knutpunkt som är tillgänglig för alla. Resecentrum kombineras i 

markplanet med en dagligvaruhandel och byggs samman med ett bostadskvarter.  

 

Vyer över Resecentrum. Till vänster entrésida från Stationsparken sedd från Stockholmsvägen, järnvägen i bakgrunden. Överst till 
höger entré från tunnel under järnvägen med koppling till busstorget. Under till höger, vy från busstorget mot Resecentrum och tun-
neln under järnvägen. Illustration ETTELVA arkitekter AB.  

Närbelägna cykelparkeringar tillsammans med välfungerande cykelbanor ger möjlighet för pendlare att 

lämna bilen utanför programområdet.  
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Situationsplan Resecentrum med angränsande busstorg och Stationsparken. Järnvägen lägst upp, cykelparkeringsgarage till höger 
i bilden. Illustration ETTELVA arkitekter AB.  

 

Sektion genom Resecentrum sett från Stationsparken. Nytt bostadshus inom kvarter 2 till vänster. Befintlig tunnel under järnväg och 
järnväg till höger. Illustration ETTELVA arkitekter AB. 

 

Kvarter 2 ligger inbäddat i en svag lutning, med ett stort sammanhängande butiksplan i nivå mot torgytan 

i söder. Butiksplanet och ett underliggande garage täcker hela kvarterets yta, utom en inlastningskaj som 

är placerad under bostadsvolymen i norr. 
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Vy från Stationsparken i söder. Bostadshus och dagligvaruhandel. Resecentrum skymtar till höger i bild. Illustration ETTELVA arki-
tekter AB.  

Den högt upplyfta gården omgärdas av bostadshus på 4 till 6 våningar. Byggnaden förväntas kunna inne-

hålla ca 170 lägenheter. Gården har en öppen utrymning i dess nordvästra hörn via trappor och terrasser. 

Sammanräknat bostads-, butiks- och garageplanen blir kvarteret mellan 6 och 8 våningar högt. Kvarterets 

storskalighet ska därför brytas upp genom variation i fasadgestaltningen. Variation kan ges i material, 

färg, utförande, höjd och genom att loftgångar växlar sida. 

För att klara brandkrav är loftgångarna i slinga runt hela kvarteret. Utrymningsavstånd kan därmed öka 

och med stöd av tr2 trapphus samt utrymning till gård och vidare till gata via öppen trappa blir utrym-

ningsvägen säkrad.  

Tillgänglighetskraven uppnås med två trapphus i sydvästra och nordvästra hörnen. Handikapplatser finns 

placerade på kvartersmark vid Stockholmsvägen. 

 

Fasader kvarter 5. Överst vy från busstorget/järnvägen, Resecentrum är den lägre byggnaden till vänster. Underst vy från Stock-
holmsvägen. Illustration ETTELVA Arkitekter. 
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Situationsplan kvarter 2, bostadshus och gård. Centrumleden med infart till inlastning till vänster, Stockholmsvägen längst ner jämte 
butiksparkering. Bostadshusets gård nås bl.a. via trappa mellan butiksparkering och inlastning. Illustration ETTELVA arkitekter AB.  

 

Sektion kvarter 2 sett från Stockholmsvägen. Befintlig tunnel under järnväg till vänster, den nya Stationsparken till höger. Illustration 
ETTELVA arkitekter AB. 
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Kvarter 5 och 9. Bostadskvarter med verksamheter och högt bostadshus  
Bostadshusen i kvarter 5 och det höga huset i kvarter 9 utformas med sinsemellan individuella uttryck och 

i linje med idé- och gestaltningsprogrammet för Bålsta Centrum. Planformen i idé- och gestaltningspro-

grammet ligger till grund för kvarter 5. Det höga huset i kvarter 9 knyter an till den långsträckta skärm-

ande bebyggelsen längs järnvägen och bildar en fortsättning på kvarter 7 och 8. Kvarter 5 och 9 förväntas 

tillsammans kunna innehålla ca 240 lägenheter. För att ge möjlighet till flexibilitet i användning tillåter 

planen även inslag av kontor inom kvarter 9.  

Mellan kvarter 5 och 9 ges planstöd för att underbygga den nya gatan/gångfartsområdet med ett parke-

ringsplan. En sammanhängande parkering kan då byggas mellan de bägge kvarteren.  

 

Vy över kvarter 5 och 9 och Stationsparken. Befintlig gångtunnel under järnvägen syns till vänster och Stockholmsvägen till höger. 
Illustration Tengbom 

Kvarter 5 har ett framträdande läge där Stockholmsvägen, stationstorget och det gröna stråket genom 

centrum möts. Kvarterets grundform är en kringbyggd rektangulär gård, uppbruten på kortsidorna, fram-

för allt mot torget som möts med två gavelfasader och ett fristående hus i mitten. Nivåskillnaden mellan 

Stockholmsvägen och lokalgatan nordost om kvarteret är en våning. Byggnaderna ska spegla och för-

stärka de stora nivåskillnaderna runt kvarteret.

 

Fasad kvarter 5 sedd från Stockholmsvägen. Stationsparken till vänster och kvarter 6 till höger. Illustration Tengbom. 

Kvarterets sidor mot torget och Stockholmsvägen präglas av offentlighet och utformas med lokaler i bot-

tenvåningarna. Lokalerna ska kunna fungera för verksamheter som främjar folkliv på torget. Där kan fin-

nas kaféer, restauranger och butiker med entréer på nivåer anpassade efter torgets lutning. Fasaderna är 

uppglasade och våningshöjden väl tilltagen. Bostädernas fasader ovanför lokalerna formas för att bidra till 
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liv och rörelse i gatubilden. Sedd från torget anas gården mellan husen. Gårds- och torgrummen samspe-

lar för att ge intressanta genomblickar och sekvenser på promenaden längs med torget. Byggnaderna i 

kvarter 5 ges ett sammanhållet uttryck, men med tydlig variation främst i byggnadshöjd och fasadmateri-

al. De olika byggnaderna är tydligt urskiljbara och stadigt förankrade i gatan.  Kvarter 5 får ett varierat 

taklandskap med indragna takvåningar och terrasser. Syftet med indragningarna är att lätta upp och vari-

era byggnadsvolymerna, och släppa ned ljus på gårdar och gator. 

 

Fasad kvarter 9 sedd från ny gata mellan kvarter 5 och 9. Stationsparken till vänster och kvarter 7 och 8 till höger. Illustration Ten-
gbom.  

 

Fasad kvarter 9 sedd från ny gata mellan kvarter 5 och 6. Stockholmsvägen till vänster och järnvägen till höger. Illustration Ten-
gbom.  

Den långsträckta bebyggelsen längs med järnvägen avslutas i kvarter 9 med ett högt hus, som tydligt 

markerar Bålstas centrala plats och som samlar torget, stationen och bussterminalen. Kvarter 9 är ett bo-

stadshus i två nivåer, en på 17 och en på 8 våningar. Planen ger också möjlighet till att utnyttja del av 

byggrätten för kontorsändamål. Byggnaden blir med sin höga höjd Bålstas nya landmärke och ska därför 

ges en omsorgsfull gestaltning med fasader präglade av mångfald och variation. Husets sydvästra fasad är 

direkt orienterad mot ny gata/gångfartsområde. Byggnadsvolymen är uppdelad i två för att förstärka höj-

den mot torget (17 respektive 8 våningar) och får sin karaktäristiska form av den horisontella och verti-

kala uppdelningen. 

Det höga huset har som grundform två trapphus. Trapphusen utförs som tr2-trapphus och högdelen får två 

hissar varav en är räddningshiss. 

Fasaderna föreslås klädda med blanka, bronsfärgade plåtkassetter, med balkongfronter av glas och med 

bröstning av bronsfärgad plåt. 

Lägenheterna vänds i huvudsak med stora glaspartier och balkonger mot sydväst, mot utsikten, Bålsta C 

och solen. Det finns möjlighet att ordna fina terrasser på taket av 8-våningsdelen av huset, samt högst upp 

i 17-våningarsdelen. 

Kvarter 9 kan i ena kortsidan sammanbyggas med ett cykelparkeringsgarage mot Stationsparken. Cykel-

parkeringsgaraget är en öppen byggnad som placeras nära tunnelmynningen under Mälarbanan. 
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Situationsplan kvarter 5 och 9, bostadshus och gård. Stationsparken till vänster, kvarter 5 med nära koppling till Stockholmsvägen 
längst ner. Kvarter 9 och cykelparkeringsgarage (nedtonat) längst upp. Gård till kvarter 5 nås bl.a. via trappor från Stationsparken. 
Illustration Tengbom.  
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Sektion, kvarter 5 och 9 sett från Stationsparken. Märlarbanan/järnvägen till vänster, Stockholmsvägen till höger. Sektionen visar 
även hur en sammanhängande parkering under kvarter 5 och 9 och gata kan utformas. Illustration Tengbom. 

 

Kvarter 6. Bostadskvarter med verksamheter  
Inom kvarter 6 ordnas bostadshus runt en gemensam gård och öppet getsaltade fasader med verksamhets-

lokaler vända mot den publika Stockholmsvägen. Byggnadskropparna varieras så att samtliga trapphus 

har entré från gata, eget takavslut, höjd och material. Kvarteret beräknas kunna innehålla ca 150 lägenhet-

er.  

Mot den mindre kvartersgatan mellan kvarter 5 och 6 ges möjlighet till placering av cykelrum och even-

tuell infart till garage under gård. 

 

Vyer av kvarter 6 sett från Stockholmsvägen. Bostadshus med verksamheter orienterade mot Stockholmsvägen. Illustration 
ETTELVA arkitekter AB.  

Landskapets ursprungliga topografi lämnas i möjligaste mån ostört genom att gatan på kvarterets södra 

sida görs brant. Kvartersgatan i norr är endast gågata i dess östra del och avslutas i terrasseringar och 

trappor för att klara nivåskillnaderna.  
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Vyer av kvarter 6 sett från Stockholmsvägen. Bostadshus med verksamheter orienterade mot Stockholmsvägen. Illustration 
ETTELVA arkitekter AB.  

Kvarteret är tillgängligt från Stockholmsvägen samt från motstående långsida i öster. Via en portik mot 

gård ges access med både rullstol och eventuellt handikappfordon. I det nordvästra hörnet finns en inbju-

dande trappa. Därmed medges passage genom kvarteret samt att gårdens grönska kan skönjas utifrån. 

 

Fasader kvarter 6. Till vänster, fasad mot Stockholmsvägen. Till höger, fasad mot sydöst. Illustration ETTELVA arkitekter AB. 

 

 

 

Sektion, kvarter 6 sett från sydöst. Stockholmsvägen till vänster, ny lokalgata till höger. Illustration ETTELVA arkitekter AB.  
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Situationsplan kvarter 6, bostadshus och gård. Illustration ETTELVA arkitekter AB.  

 

Kvarter 7 och 8. Bostadshus med möjlighet till verksamheter  
Kvarter 7 och 8 utgörs av en långsträckt byggnad som ligger parallellt med järnvägen. Huset vänder en 

sida mot en ny lokalgata och en sida mot järnvägen. Byggnaden har en viktig placering för Bålsta, en 

skyddande länga mellan centrum och järnväg. Kvarteret beräknas kunna innehålla ca 170 lägenheter. 

 

 Situationsplan kvarter 7 och 8, bostadshus öppna ytor. Illustration Bjerking.  
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Vy av kvarter 7 och 8 sett från ny lokalgata. Det höga huset inom kvarter 9 syns i slutet av gatan. Verksamheter kan inrymmas i bot-
tenvåningen. Illustration Bjerking.  

Kvarter 7 och 8 utgörs av en långsträckt byggnad som ligger parallellt med järnvägen. Huset vänder en 

sida mot en ny lokalgata och en sida mot järnvägen. Fasaden mot lokalgatan har karaktärsfullt vinklade 

balkonger som skapar variation av ljus och skugga och varierar i färg och uttryck beroende på väderlek 

och ljusförhållande. Vinkeln ger alla balkonger goda förutsättningar för solljus såväl som utsikt mot sam-

hällets centrum. Korta sektioner av fasadmaterial samt vertikala glaspartier delar visuellt upp det lång-

smala huset i sektioner. Dagtid framträder vertikala fasadmotiv som kläs in av frodiga klätterväxter. 

 

Flygvy av kvarter 7 och 8, fasad mot järnvägen. Det höga huset inom kvarter 9 syns till höger. Illustration Bjerking.  
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Sektion från nordväst. Järnvägen till vänster, ny lokalgata till höger. Illustration Bjerking.  

Den andra sidan som vetter mot järnvägen utgör byggnadens entrésida. Den södra sektionen av fasaden, 

som först möter tågresenären skapar identitet genom att användas för konstnärlig utsmyckning och belys-

ning. Fasadens loftgångar kompletteras med hängande förråd. 

Byggnaden har via trapphusen tillgång till gemensamma terrasser som rymmer ytor för vistelse, rörelse, 

lek och kolonilotter med växthus. De gröna terrasserna bidrar till att minska tillflödet av dagvatten till ga-

turummet genom att delvis ta tillvara detta till odlingen. Överflödigt vatten leds genom ett bräddavlopp 

vidare ner till marknivån, till växtbäddarna med klätterväxter. Systemet fördröjer dagvattnet (LOD) från 

delar av fastigheten.  

 

Friytor 

Delområde 1, Busstorg 
Mellan järnvägen och Resecentrum bildas plats för ett nytt busstorg. Busstorget är tillgängligt inifrån re-

secentrumets gatuplan och har nära koppling till järnvägstationen. För att förhindra att resenärer promene-

rar i bussarnas körfält avskiljs torget från förbipasserande gångtrafikanter.  

 

Busstorg/delområde 1. Centrumleden till vänster, Resecentrum och Stationsparken till höger. Illustration Funkia.  
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Delområde 3, Stationsparken  

Söder om det nya Resecentrum skapas ett nytt stadsrum som 

blir länken till de centrala delarna i Bålsta tätort och ska väl-

komna resenärer och besökare samt utgöra en naturlig sam-

lingspunkt för boende i Håbo kommun. Torget omsluts av 

Resecentrum och bostadshus och har en tydlig riktning väs-

terut mot kommunhuset, handeln och skolorna samt till 

vårdcentralen. Från järnvägsstationen och spårundergången 

lutar torget ner till Stockholmsvägen och två tydliga stråk 

skapas på var sida om den centrala torgdelen. Stråket som 

passerar från pendeltågen ges fri passage i parkens sydvästra 

sida medan den nordöstra smalnas av utav Resecentrum 

(kvarter 2) och höghuset för bostäder (kvarter 9).  

Särskild vikt läggs vid inslag av vatten och att ge området ett 

grönskande intryck. Stationsparken utformas för att använ-

das både som park och torgyta och omfattar planteringar, 

trappor, sittbänkar, cykelparkering, vattenspegel mm. Tor-

gets centrala del terrasseras för att skapa bättre förutsättning-

ar för vistelse och utformas för att ge en tydlig karaktär till 

stadsrummet. Närmast fasaderna skapas möjligheter för lo-

kaler och marken terrasseras där för att ge bättre möjligheter 

till bl.a. uteserveringar.  

 

 

Stationsparken/delområde 3. Mälarbanan högst upp, Resecentrum till väns-
ter, kvarter 5 till höger och Stockholmsvägen längst ner. Illustration Funkia.  

 

Stationsparken är en del av det Gröna stråket som i Idé- och gestaltningsprogrammet utpekas som en be-

tydelsefull länk mellan två gröna element, Bålstaåsen i norr och Gröna Dalen i söder. För att tydliggöra 

Bålstas koppling och närhet till Mälaren föreslås införande av ett antal vattenelement längs stråket vilket 

förstärker Bålstas identitet. Gröna stråket integrerar därmed staden med naturen och utgör en orienterbar 

väg som sammankopplar parker med torg.  
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Trafik, vägar, parkering 

Trafik 

 

Preliminär trafikstruktur inom planområdet, Illustration Funkia 

Trafikstrukturen utformas för att skapa trafikrum där både bilen och människan får plats. I gaturummen 

finns bil-, gång- och cykelbana tillgängligt vilket ger upphov till en livfull stadsmiljö.  

En viktig beståndsdel i Idé- och gestaltningsprogrammet för Bålsta centrum är Gröna stråket. Gröna strå-

ket är en gågata som knyter ihop två av Bålstas viktigaste gröna element, Gröna Dalen och Bålstaåsen och 

i sin förlängning även Mälarens vatten. Till stråket koncentreras både kommersiella och offentliga verk-

samheter. Gröna stråket passerar över Stationsparken. 

Gång- och cykeltrafik  
Det kommunala cykelvägnätets sträckning integreras med den nya bebyggelsen. Gång- och cykelväg på 

egna körfält planeras utmed Stockholmsvägen. För att nå nya målpunkter vid cykelgarage, Resecentrum 

och butiker kommer cykeltrafik att passera Stationsparken.  

Kollektivtrafik  
Bålsta centrums väl utbyggda busstrafik kommer att kunna bestå men med förändrade hållplatslägen. Ett 

nytt busstorg med möjlighet för en utökning av antalet hållplatser ges i kvarter 1. Torget har kapacitet för 

11 hållplatslägen och längs Stockholmsvägen finns plats för ytterligare tre. Lokaliseringen i nära kontakt 

med järnvägstationen, väntsal, handel och service och stärkta stadsrum kommer att ge Resecentrum en 

stärkt attraktivitet.  

Stockholmsvägen och Centrumleden  
Stockholmsvägen utvecklas till en gata med stadskaraktär. Gatan blir en tydlig huvudgata i staden och 

kopplar centrum mot gamla Bålsta. Gatan har en alléplantering vilket ger gaturummet stadga och dignitet.  

På gatans norra sida är gångbanan breddad för att kunna erbjuda uteserveringsmöjligheter i söderläge. På 

norrsidan löper en dubbelriktad cykelbana som ansluter till det befintliga cykelsystem som idag finns 

längs Stockholmsvägen. En trädplanterad grönremsa skiljer gång- och cykelbanan från tyngre trafik. 

Grönremsans bredd anpassas så att den kan rymma busshållplatser. Körbanan är dimensionerad för att 

klara busstrafik. På södra sidan upprepar sig mönstret med trädplanterad grönremsa och gångbana. 
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Principsektion och -plan för Stockholmsvägen, gata med 26 meters bredd. Bild hämtad ur Idé- och gestaltningsprogrammet för 
Bålsta Centrum.   

Centrumleden söder om Stationsrondellen planeras liksom Stockholmsvägen att byggas om till en hu-

vudgata med stadskaraktär. Planen omfattar endast en mindre del av Centrumleden, norr om Stations-

rondellen. Denna del ges inte samma dignitet men utformas för att hantera stora flöden av busstrafik till 

busstorget och biltrafik till parkeringsgaraget norr om järnvägen.  

 

Nya lokalgator mellan kvarter 6, 7 och 8 
Nya lokalgator ordnas i södra delen av området. 

Dels en gata direkt anslutande till Stockholms-

vägen söder om kvarter 6 och dels en gata paral-

lellt med järnvägen mellan kvarter 6, 7 och 8. 

Gatorna har gröna trädplanterade stråk som ger 

gaturummen en parklik karaktär och plats till 

funktioner som cykelparkering. 

 Längs ena sidan finns möjlighet för en “raingar-

den zon“, en tydligt formad vegetationsyta med 

våtmarksväxter som samlar upp dagvatten från 

hårdgjorda ytor och takvatten. Detta LOD-

system kan fördröja och infiltrerar dagvattnet i 

området.  

 

 

Längs dessa planterade stråk promenerar man på tydligt definierade trottoarer. Cykling sker på den dub-

belriktade körbanan då dessa gator kommer vara lågtrafikerade med biltrafik endast från de boende. Ga-

tan har även kantstensparkering för bil längs ena sidan.  

Vegetationen längs gatorna är varierad och består av vintergröna tallar, ädellövträd som ek och avenbok 

samt blommande prydnadsträd som japanska körsbärsträd och magnolior. 

 

Nya lokalgator mellan kvarter 6, 7 och 8. Utsnitt ur illustration 
av Funkia. 
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Typsektion och -plan över nya gator, 16 meters bredd. Bild hämtad ur Idé- och gestaltningsprogrammet för Bålsta Centrum.   

 

Gångfartsområde mellan kvarter 5 och 9 
Ett gångfartsområde ordnas mellan kvarter 5 och 9 

i anslutning till Stationsparken. På gångfartsområ-

det sker all trafik på gåendes villkor. Fordon får 

inte köras fortare än de gående, väjningsplikt gäller 

mot gående och fordon får bara parkeras på särskilt 

anordnade parkeringsplatser. Det är dock inte för-

bjudet med motordriven trafik.  

Gångfartsområdet har liknande inslag som i lokal-

gatorna vid kvarter 6, 7 och 8 men disponeras nå-

got annorlunda för att ge en passande anslutning 

till Stationsparken. Gaturummet är också något 

smalare. Gatan regleras som 

GÅNGFARTSOMRÅDE (B3) med möjlighet 

för kvartersmark för parkeringsändamål att 

byggas under allmän plats för gata.  

  

 

Kvartersgata mellan kvarter 5 och 6 
Mellan kvarter 5 och 6 ordnas en kvartersgata som 

avslutas med en trappa upp mot kvarter 7 och 8. 

Kvartersgatan ska betraktas som en gård eller för-

gårdsmark och omfattas därför inte av trafikregler 

för allmän plats. 

  

 

 

  

Nytt gångfartsområde mellan kvarter 5 och 9, utsnitt ur illust-
ration av Funkia. 

Ny kvartersgata mellan kvarter 5 och 6, utsnitt ur illustration 
av Funkia 
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Tillgänglighet  

Gångytan närmast Resecentrum fortsätter som ett centralt stråk ner till Bålsta centrum och är tillgänglig 

för gående. Uppehållsytor skapas mitt på torget där vila kan erbjudas för mindre rörliga personer. I torgets 

södra del skapas också ett tillgängligt stråk och hit kommer cyklister att anvisas för att minska konflikter 

mellan gående och cyklister.  

På järnvägens östra sida skapas en pendang av torget och en trappa leder från den lägre nivån upptill 

hämta- och lämnazonen och parkeringen. Tillgängligheten löses genom en ramp. 

Parkering, varumottagning och utfarter samt kvarter 11. Parkeringshus 
Cykel- och bilparkering planeras i anslutning till viktiga målpunkter i centrum.  

Cykelparkering ges möjlighet att byggas ut både i väderskyddad miljö, på hårdgjord mark och i cykelställ. 

Planen ger möjlighet för särskilda ytor för cykelparkering under tak eller i cykelparkeringshus i nära an-

slutning till tunnelmynningarna under järnvägen.  

Vid kvarter 11, norr om Mälarbanan skapar planen möjlighet för ett större parkeringshus. För att ge förut-

sättningar till blandade användningar av marken och för att skapa en trygg upplevelse av miljön runt ga-

raget finns möjlighet att etablera lokaler för handel i byggnadens bottenvåning. Parkeringshuset kan med 

fördel utformas med gröna väggar, där rådhusvin eller vildvin får klättra längs fasaden.  

 
Till vänster fasadskiss parkeringshus med vildvin i fasaden. Illustration ETTELVA arkitekter AB. Till höger p-hus med matmarknad i 
bottenplan, Västra hamnen Malmö.  

Parkeringshuset förväntas kunna rymma ca 150 parkeringsplatser per plan. Utnyttjas planens hela bygg-

rätt för sju våningar parkering kan det totalt överstiga 1000 platser.  

Mellan kvarter 7 och 8 och Mälarbanan inryms boendeparkering, delområde 10, för de nya bostäderna. 

Delområde 10 ligger inom riskområde för järnväg. Boendeparkering kan också ske som kantstensparke-

ring längs de nya gatorna eller som garage under bostadskvarteren. Parkeringsanläggningarna kan komma 

att anläggas som gemensamhetsanläggningar. Planen ger också möjlighet för kvartersmark för parke-

ringsändamål att byggas under allmän plats för gata (GÅNGFARTSOMRÅDE (B3)).  

 

Parkeringstal för boendeparkering är preliminärt satt till 0,5 och för besöksplanering 0,1. Parkeringstal 

kommer att utredas vidare i kommande planfas. Preliminärt parkeringstal för handel ska vara 18 plat-

ser/1000 m2 BTA (för både anställda och besökande).  

 

Kvarter 2 underbyggs med ett plan parkering för dagligvaruhandel. In och utfarter sker mot Stock-

holmsvägen. Varumottagning till dagligvaruhandeln i kvarter 2 kommer att ske via inlastning under 

en utskjutande del av bostadshuset längs Centrumleden.  
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Kvarter 2, norrfasad mot Centrumleden. Skissen visar hur inlastning sker under en från bostadshuset utskjutande del. Illustration 
ETTELVA arkitekter AB.  

In och utfart till busstrafik knuten till det nya busstorget kommer att begränsas till en kortare sträcka 

längs Centrumleden, nordöst om Stationsrondellen.  
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KONSEKVENSBESKRIVNING 

Inverkan på miljön 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till betydande påverkan 

på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhets-

syn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser 

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska miljöbedömas och 

en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

 

Plan- och utvecklingsavdelningen gör bedömningen att genomförandet av planen inte kan antas medföra 

någon betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap 11 §. En miljöbedömning och miljökonsekvens-

beskrivning är därför inte nödvändig. Behovsbedömningen har varit på samråd hos Länsstyrelsen i Upp-

sala som gjorde samma bedömning i januari 2012. 

 

Planen bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön med följande motivering: 

 

Detaljplanen berör inte något natura 2000- område och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan ut-

ifrån MKB-förordningens första, tredje bilaga eller fjärde bilaga. Alla detaljplaner som innehåller sam-

manhållen bebyggelse kan medföra en betydande miljöpåverkan (4 kap 34 § plan- och bygglagen). I detta 

fall bedöms planen inte medföra betydande påverkan på miljön. 

 

Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvensbeskriv-

ning. I slutet på planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs vilka konsekvenser ett 

genomförande av planen kan tänkas medföra. 

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
För att kunna ange krav på ett vattens kvalitet används miljökvalitetsnormer. Huvudregeln är att alla vat-

tenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015 och att statusen inte får försämras (VISS, 

2015a). I databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige) anges Mälaren– Prästfjärdens ekologiska 

status som god. Den kemiska statusen uppnår ej god status och den avgörande parametern för bedöm-

ningen är kvicksilver. Kvicksilver anses vara ett allmänt problem i vatten i hela Sverige och tillförs vid 

atmosfärisk deposition. Ett antal diffusa källor anges bidra till Mälaren-Prästfjärdens status, såsom fos-

forutsläpp från jordbruk, enskilda avlopp och urban markanvändning samt miljögifter från deponier och 

gammal industrimark. Den kemiska statusen bedöms som god exklusive kvicksilver. (VISS, 2015b) 

 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken bör värdena angivna i Förordningen om miljökvalitetsnor-

mer för utomhusluft inte överskridas. För att uppnå det medger detaljplanen ingen verksamhet som gene-

rerar ökade utsläpp av luftföroreningar och tillskottet av biltrafik blir begränsat. Den nya bebyggelsen ska 

placeras så att den skyddar gårdsmiljöer från luftföroreningar från trafiken på Stockholmsvägen samtidigt 

som luftgenomströmning möjliggörs. Avsikten är att placera merpart av parkeringsplatserna nära järnvä-

gen och/eller inom planerade parkeringshus samt placera lek- och umgängesytor centralt. 

 

För att ytterligare skydda luften från föroreningar hade kommunen beslutat i ”Håbo kommuns lokala fö-

reskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” att begränsa tomgångskörning till högst 1 minut. 

 

Sociala konsekvenser 

Trygghet och säkerhet 
Detaljplanen medför att miljön förtätas med nya bostäder och verksamheter. Bålsta centrum utvecklas till 

ett område med stadsliv och blandade funktioner i enlighet med planprogrammet för Bålsta centrum. Of-

fentliga platser kommer att byggas om till avgränsade rum. Fönster, entréer och verksamheter vänds mot 

gator och trafikflöden koncenteras till stråk. Utbyggnad enligt detaljplanen kan därför bidra till att öka 

trygghet och säkerhet genom att fler människor befolkar området. Närheten till kollektivtrafik, service 

och bostäder kan också främja tryggheten genom att utemiljön används under olika delar av dygnet. Med 

en väl planerad ljusmiljö lockas människor att vistas utomhus även när mörkret lagt sig över staden.  
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Barnkonventionen 
Vid ett genomförande av planen bedöms Barnkonventionens artiklar som rör bl.a. fysiska förutsättningar 

och en god boendemiljö ha goda förutsättningar att uppfyllas. Nya bostäder kommer att ha närhet till sko-

lor och förskolor. Planförslaget kan bida till förbättringar av barn och ungas förutsättningar att säkert och 

tryggt ta sig längs stråk, tex mellan målpunkter norr och söder om Stockholmsvägen. Tillgängligheten till 

kollektivtrafik har goda förutsättningar att öka.  

 

Även om mark som innan planens genomförande kan användas som lekställen eller mötesplatser försvin-

ner bedöms planen kunna erbjuda nya miljöer, offentliga rum och gårdar som ger goda förutsättningar för 

barn och ungas lek och rekreation. I anslutning till planområdet finns naturområden och fria ytor som kan 

utgöra naturliga lek- och rekreationsområden. Tillgängligheten till både naturliga och anlagda platser för 

lek och utomhusaktiviteter har goda förutsättningar att öka. 

 

Inverkan på bebyggd miljö samt angränsande bebyggelse 

För konsekvenser för buller och risker mm se planbeskrivningens genomförandedel på följande sidor.  

Stads- och landskapsbild 
Planområdet är det nya Bålsta centrums viktigaste avsnitt för stads- och lanskapsbilden. Bebyggelsens 

gleshet och åsens framträdande intryck kommer att lämna plats för en tätare och högre struktur. Marken 

som sluttar upp mot Bålstaåsen gör den nya bebyggelsen synlig på både kort och långt avstånd. Boende i 

flerbostadshusen i nära anslutning till planområdet kan uppleva att de får begränsad utsikt mot grönområ-

det på åsen.  

 

Bebyggelsens inverkan på ljus och skugga kommer att studeras i kommande planfas.  
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Tidplan 
Plansamråd – december 2015 till januari 2016 

Granskning – första kvartalet 2016 

Antagande – andra kvartalet 2016 

Genomförandetid 
Genomförandetid är 10 år från det att detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.  

Huvudmannaskap 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen inom planområdet ansvarar för 

utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser, gator, torg, och parker, naturområden samt vatten och 

avloppsledningar. 

Ansvarsfördelning  
Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vatten- och avloppsledningar.  

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom kvartersmark. 

E-on ansvarar för sina ledningar inom området samt för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät.  

Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för sina ledningar samt för utbyggnad av sina ledningar inom 

planområdet.  

 

Avtal 

Avtal Håbo kommun och Håbo marknads AB 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 113 att kommunens ska förvärva mark av Håbo Marknads 

AB. 

Planavtal 
Håbo kommun har upprättat planavtal med exploatörerna. I avtalet fastställs fördelningen av ansvar mel-

lan parterna avseende arbete och kostnader i samband med upprättandet av detaljplan. 

Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtal med berörda byggherrar tecknades 2015-03-31 (Magnolia). 

Exploateringsavtal och köpeavtal  
Exploateringsavtal utvecklas i samverkan med exploatörerna under detaljplanens framtagande. Avtalet 

ska godkännas när planen antas.  

 

Konsekvenser av organisatoriska åtgärder 

Tidplanen är preliminär. Detaljplanen går inte upp för antagande om Exploateringsavtalen inte är på-

skrivna. 

 

Fastighetsrättsliga frågor  

Berörda fastigheter  
Detaljplan berör fastigheterna BÅLSTA 1:614, BÅLSTA 5:2, ENEBY 1:40, ENEBY 1:47 – 1:50, 

MANSÄNGEN 4:1 MANSÄNGEN 6:1, SJÖÄNDA 1:11, VÄPPEBY 11:1, VÄPPEBY 7:218, 

VÄPPEBY 5:1, VÄPPEBY 7:7 samt VÄPPEBY 7:1 (Stockholmsvägen).   
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Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, servitut mm 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att fastighetsägare behöver erhålla eller avstå mark för att an-

passa fastighetsgränser till den nya detaljplanen.  

 

I ett annat planarbete har en lantmäteriförrättning gjorts för att klarlägga markägandet av Stockholmsvä-

gen. I akt 0305-14/14 redovisas att Fastigheten Väppeby 7:1 utgör del av Stockholmsvägen. En lantmäte-

riförrättning pågår för att föra över del av Väppeby 7:1 till den kommunala fastigheten Väppeby 7:7. 

Samma lantmäteriförrättning ska också reglera de markförändringar som Kommunfullmäktige beslutade 

om 2014-12-15 § 113. 

När marken överförts till kommunens fastighet Väppeby 7:7 så kan kommunen och Lantmäteriet förbe-

reda inför kommande avstyckningar av kvartermark  

Ett antal fastighetsbildningar behöver genomföras för att bilda de kvarter/fastigheter som planen möjlig-

gör. Illustrationskartan visar hur området kan delas in i kvarter/fastigheter.  

Inom områden markerat med g1 i plankartan kan gemensamhetsanläggning bildas för angränsande fastig-

heter (kvarteren). Inom områden markerat med g2 i plankartan ska gemensamhetsanläggning bildas för 

parkeringsändamål för samtliga bostadskvarteren inom hela Planprogramområdet. Kommunen förordar 

gemensamhetsanläggningen ska förvaltas som en förening. 

Konsekvenser fastighetsrättsliga frågor  
I detaljplanen är gatumark utlagd som allmän platsmark (allmänt tillgänglig mark). Enligt plan- och bygg-

lagen har kommunen som huvudman skyldighet och rättighet förvärva all allmän platsmark. Håbo kom-

muns förvärv av allmän platsmark kommer att ske när detaljplanen vunnit laga kraft.  

 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatörerna enligt upprättat planavtal. Håbo kommun får till följd av detalj-

planen intäkter genom försäljning av mark.  

Kommunen får utgifter för anläggande av områden för allmän plats. 

Kostnaden för utbyggnaden av allmänna platser bekostas av exploatörerna i förhållande till den byggrätt 

respektive fastighet erhåller. Exploatörer/byggherrar får till följd av detaljplanen utgifter för anläggande, 

drift och underhåll inom kvartersmark. Till det tillkommer utgifter för bland annat VA-anslutningsavgift 

och VA samt avgift enligt gällande avfallstaxa. Exploatörer/byggherrar ska även bekosta ledningsom-

läggningar som uppstår till följd av planens genomförande.  

Inlösen, markersättningar  
Mark som skall utgöra allmän plats enligt detaljplanen skall upplåtas utan ersättning (Plan- och bygglagen 

6 kap 3§). Fastighetsägaren kan begära att kommunen löser in mark som skall utgöra allmän platsmark 

(Plan- och bygglagen 14 kap 14 §).  

Ersättning mellan Håbo kommun och Håbo Marknads AB hade reglerats i avtal 2014-12-15 § 113. 

Fastighetsbildningen som behövs för den allmänna platsmarken och exploatörernas fastigheter bekostas 

av exploatörerna. Detta regleras i exploateringsavtal.  

Kostnaden för fastighetsbildning mellan Väppeby 5:1 och Eneby 1:40 och Sjöända 1:11 bekostas av 

kommunen.  

 

Konsekvenser av ekonomiska frågor 

Kommunen 
Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten och avlopp får kommunen ökade drifts- och under-

hållskostnader. Kommunen får en del kostnader för vissa fastighetsbildningsåtgärder som inte kan belasta 

exploatörerna. 
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Tekniska frågor 

Utredningar 
Håbo kommun har låtit utföra följande tekniska utredningar. 

 dagvattenutredning (Norconsult 2015-07-10) 

 geotekniska utredningar (Reinertsen Sverige AB 2015-05-15 samt Sweco Infrastructure AB 

2011-12-16) 

 fördjupad riskbedömning (WSP Brand & Risk 2011-08-30) 

 komplettering av fördjupad riskbedömning (ÅF, Infrastructure Division 2015-10-21) 

 parkeringsutredning (Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12) 

 trafikbullerutredning (ÅF Infrastructure AB Ljud och vibrationer 2015-09-29)  

 flyghinderanalys (LFV 2015-09-14) 

 

Buller 
ÅF-Infrastructure AB har tagit fram en trafikbullerutredning för Bålsta centrum. Bullernivårena varierar 

vid de olika kvarteren och över våningshöjderna. Vid fasad ligger den beräknade ekvivalenta ljudnivån 

för järnvägstrafik och vägtrafik i de värst utsatta punkterna på 64 dBA (kvarter 8, våning 2-8 och kvarter 

9 vån 3-9). Mot gården ligger den beräknade ekvivalenta ljudnivån för järnvägstrafik och vägtrafik i den 

värst utsatta punkten på 59 dBA (kvarter 7).  

 

 
Bullerutredning ekvivalent ljudnivå, ÅF Infrastructure AB.  

 

Vid fasad ligger den beräknade maximala ljudnivån för järnvägstrafik och vägtrafik i de värst utsatta 

punkterna på 90-91 dBA (kvarter 2, 7,8 och 9). Mot gården ligger den beräknade maximala ljudnivån för 

järnvägstrafik och vägtrafik i de värst utsatta punkterna på 75-77 dBA (kvarter 5).   

 

Att innehålla högst 55 dBA vid alla fasader bedöms därför inte som realistiskt.  

 

Den ekvivalenta ljudnivån på baksidan/innergårdarna ligger generellt under 55 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Några fasader har även under 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Den maximala ljudnivån från vägtrafik ligger 

under riktvärdet på 70 dBA på baksidan/innergårdarna. Maximal ljudnivå från spårtrafik ligger i de flesta 

fall under 70 dBA på baksidor/innergårdar men överskrider i vissa positioner bland annat pga ljudreflekt-
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ioner mellan fasader. Genomgående planlösning rekommenderas. Lösningar för att uppnå bullerskyddad 

sida bör specialstuderas i den fortsatta projekteringen. 

 

Planen reglerar att  

 

Högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska innehål-

las. 

  

Uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå ska innehållas. Maximal ljudnivå får överskridas med högst 

10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 

Avstegsfall motiveras med anledning av det centrala läget i tätorten samt att den nya bebyggelsen är av 

stadskaraktär i ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk. Bostäderna i bullerutsatt läge ska ut-

formas för att skapa en god boendemiljö. 

Risk 
I samband med tidigare planläggning i närområdet har WSP gjort en riskbedömning för transporter med 

farligt gods längs Stockholmsvägen och Mälarbanan. Risker förknippade med Mälarbanan utgörs av ur-

spårande tåg och transporter med farligt gods. Bedömningen förespråkar ett bebyggelsefritt skyddsav-

stånd på 30 meter från Mälarbanan. Inför detaljplan för Resecentrum och Stationsområdet har ÅF tagit 

fram en komplettering av WSP:s fördjupade riskbedömning. ÅF förespråkar att de riskreducerande åtgär-

der som WSP anger fortsatt övervägs. 

 

Planen styr av denna anledning byggrätterna huvudsakligen till ett närmsta avstånd om 30 meter från 

järnvägen. En mindre del av byggrätten för entreparti till Resecentrum, ca 150 m2, ligger för att uppnå 

gena och väderskyddade passager inom detta avstånd. Övriga områden inom skyddsavståndet regleras i 

kartan som mark som endast får bebyggas med skärmtak och väderskydd samt servicebyggnader, uthus 

och garage eller förses helt med förbud mot byggnader. Dessa områden ska utformas så att de inte upp-

muntrar till stadigvarande vistelse. Planen tillåter även att balkonger, loftgångar och förråd får kraga ut 

över kvartersmark försedd med prickar, plus och ringar. Det vill säga områden som annars omfattas av 

begräsningar av markens bebyggande.  

 

För ett område nordöst om kvarter 7 och 8 som ligger närmare än 25 m från järnvägen och som avses be-

byggas med bostadsparkering ställer planen krav på att takkonstruktioner och fasader ska utföras i brand-

skyddade material.  

 

Vatten och avlopp 
Befintliga ledningar för vatten och spillvatten sammanfaller på flera ställen med byggrätter inom detalj-

planen. Ledningarna kommer att behöva flyttas vid planens genomförande. Kommunen avser bygga ut 

VA-anläggningen inom området och kommer att anvisa punkter för anslutning av nya bostadshus. Explo-

atörerna bygger ut VA inom kvartersmark från anvisad anslutningspunkt (tomtgräns) samt ansvarar för 

teknisk samordning med VA-avdelningen, Håbo kommun.  

Dagvatten  
Dagvattenflödet från planområdet kommer att öka om området bebyggs. Det beror på att andelen hård-

gjorda ytor ökar när tidigare naturmark bebyggs. Kommunen har satt som krav att dagvattenflödet till det 

kommunala dagvattennätet inte ska öka jämfört med flödet från ett 10-årsregn före exploatering.  

 

Det kan uppnås med hjälp av fördröjningsmagasin. Behovet av fördröjningsmagasin minskar om avrin-

ningen från området minskas, exempelvis genom anläggning av gröna tak, rain gardens eller genom att 

undvika hårdgjorda ytor. Möjligheten att infiltrera dagvatten i området bedöms som liten, förutom norr 

om järnvägsspåret där det nya parkeringshuset planeras. För att fördröja det dagvattenflöde som upp-

kommer på kvartersmark, krävs att fördröjningsmagasin anläggs på innergårdar eller under parkeringsy-

tor.  

 

x-apple-data-detectors://7/
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Möjliga lösningar för dagvatten inom planområdet. Illustration Funkia.  

 

Genomförd dagvattenutredning pekar ut flera områden med möjlighet till fördröjning och områden för in-

filtration. I utformningen av framtida gaturum finns möjlighet att ytterligare hantera fördröjning i sk 

raingardens, tydligt formade vegetationsytor med våtmarksväxter som samlar upp dagvatten från hård-

gjorda ytor och takvatten. Detta LOD-system kan fördröja och infiltrerar dagvattnet i området. Illustrati-

nen ovan visar på ytterligare möjligheter för att hantera dagvatten.   

Planen reglerar både inom kvartersmark och allmän plats att sedum eller annan typ av levande vegetat-

ionsbeklädnad ska täcka tak.  

Dagvattnet från stationsområdet och parkeringsplatsen bör renas innan det avleds till kommunala dagvat-

tennätet. 

 

Det finns planer att anlägga en dagvattendamm i Gröna dalen, som tar emot dagvattnet från Bålsta C. Det 

är dock oklart när och om dagvattendammen kommer anläggas. Därför bör rening och fördröjning av 

dagvatten så långt som möjligt ske inom planområdet. Denna inriktning följer även kommunens dagvat-

tenpolicy där det anges att dagvatten bör omhändertas så nära källan som möjligt. 

 

Befintliga ledningar för dagvatten sammanfaller på flera ställen med byggrätter inom detaljplanen. Led-

ningarna kommer därför att behöva flyttas vid planens genomförande.  

Värme 
Om fjärrvärmed väljs för uppvärmning av den nya bebyggelsen behöver fjärrvärmenätet och nya anslut-

ningspunkter byggas ut.  

El 
Elnätet kan komma att byggas ut i samband med planens genomförande.  

Tele och data 
Ledningsnät för fiber, dataledningar, kabel-tv kan komma att byggas ut i samband med planens genomfö-

rande.  

Avfall 
Sopbil kommer att kunna angöra soprum via områdets nya gator. För att centralt kunna hantera avfall ger 

planen stöd för utformning av en vändplan dimensionerad efter sopfordon i korsningen mellan kvarter 6, 

6, 7, 8 och 9.  
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Fastighetsinnehavare är skyldiga att rätta sig efter kommunens anvisningar om hantering av hushållsavfall 

som uppkommer inom fastighet. 

 

Konsekvenser av tekniska frågor 

Utredningarna är till för att säkerställa detaljplanens genomförbarhet. Om dessa är kända under planarbete 

så kommer det inte som en överraskning under genomförandet. 

Utbyggnadsordning 
Innan detaljplanen antas skall exploatörerna vara överens om i vilken del av planområdet utbyggnad av 

gator skall påbörjas. Detta kommer att regleras i exploateringsavtalet. 

 

Övrigt 

Flyghinderanalys 
Planen skapar möjlighet för en högre byggnad som bygger ca 50 m över marken. Flyghinderanalyser 

genomförs på inrådan av bla Trafikverket och närliggande flygplatser för byggnader högre än 20 me-

ter. Enligt den flyghinderanalys som genomfördes i september 2015 finns inga anmärkningar.  
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MEDVERKANDE 

Konsult/Fastighetsägare 

Skissunderlag och bilder till planen har tagits fram av ETTELVA, Tengbom, Bjerking och Funkia Arki-

tekter. Magnolia bostad och Håbohus har medverkat som byggherrar.  

Tjänstemän 

Planhandlingarna har upprättats av planarkitekterna Lina Kumlin och Stefan Stare från ETTELVA 

Arkitekter tillsammans med tjänstemän inom Håbo kommun.  

 

Bålsta i oktober 2015 

Håbo kommun 

 

Märit Olofsson  Domagoj Lovas 

Tf Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

Anne-Marie Engman Klas Klasson 

Exploateringsingenjör Kommunarkitekt 

 


