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Förslag till detaljplan för del av Frösunda 3:1, Viby förskola och skola, 
Bålsta, 
Håbo kommun, Uppsala län  

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd, enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen, till be-
rörda sakägare, myndigheter och berörda föreningar samt kommunala förvaltningar från och med 
den 30 maj 2016  till och med den 30 juni 2016. Ett samrådsmöte med sakägare ägde rum den 21 
juni, kl. 17:30 – 19:00, i kommunhuset. 11 personer kom och fick information samt ställde frågor. 
Under samrådstiden inkom 16 yttranden varav 11 med erinran (invändningar). Även samtal har 
inkommit från berörda sakägare som har haft frågor kring ärendet.  

Sammanfattning av inkomna yttranden 
Inkomna yttranden omfattar många olika aspekter. Det som främst tagits upp från privata fastig-
hetsägare är invändningar mot att Prästgårdsvägen blir ny infart för varutransporter och avfalls-
hantering. De är oroliga för att få in tung trafik i sitt bostadsområde och påpekar att Prästgårdsvä-
gen redan är otrygg och starkt trafikerad och att ytterligare tung trafik kommer att öka olycksris-
ken i området. Det finns också invändningar mot att parkmark redan används och kommer att 
fortsätta att användas av skolans och förskolans verksamheter.  

Från myndigheter handlade erinringarna främst om att det går el- och teleledningar tvärs över om-
rådet. Dessa måste i och med detaljplanen flyttas och ett u-område bör läggas in på plankartan för 
att säkerhetsställa ledningarnas placering.   

Diskussioner har efter samrådstiden förts med Gatuenheten på Håbo kommun för att diskutera 
lösningar för trafiksituationen på Prästgårdsvägen.  

Ändringar efter samrådet 
E.ON och Skanova påpekar båda att de har markförlagda ledningar inom området, E.ON har led-
ningar som går tvärs över området medan Skanovas går runt och påverkas inte av den nya bygg-
naden.  E.ONs ledningar kommer att byggas över när skolan och förskolan byggs ihop och behö-
ver därför flyttas och ett u-område kommer att placeras på plankartan för att säkerhetsställa led-
ningarnas nya placering.  

Prickmark har även tagits bort på de berörda bostadsfastigheterna och har ersatts med en bestäm-
melse om placering, byggnad ska placeras minst 6 meter från väg.  
 
De flesta synpunkter som inkom under samrådstiden rör trafiksituationen längs Prästgårdsvägen 
och tron om att trafiken kommer öka kraftigt där. Att placera en infart för varutransporter på an-
nan plats är inte ett alternativ i dagsläget då den främsta prioriteringen i denna plan är förskolan 
och skolans verksamheter. För att undvika risken för en ökning av trafik tas parkeringsmöjlighet-
en bort för skolans och förskolans verksamheter via Prästgårdsvägen samt att det tydliggörs att 
entréer till skola och förskola ska vara vända mot Kalmarleden. Planbeskrivningen kommer att 
för tydligas kring att det endast är varutransporter och ej föräldrar och personal som ska använda 
sig av infarten från Prästgårdsvägen. Det bör vara tydligt för föräldrar och personal att man ska 
välja att använda sig av infarten från Kalmarleden då den ska vara smidigast, snabbast och den 
enda plats där det går att parkera. Skyltar kommer att sättas upp som påvisar att det endast är 
varutransporter och avfallsbilar som får lov att använda sig av infarten från Prästgårdsvägen.  
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Inkomna yttranden 
Följande remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget:  

• Svenska kraftnät 
• Kollektivförvaltningen UL 
• Räddningstjänsten Enköping Håbo 
• Trafikverket 
• Naturskyddsföreningen 

Inkomna yttranden med synpunkter på planförslaget har sammanfattats och kommenterats nedan. 
Originaltexterna återfinns i sin helhet på Plan- och exploateringsförvaltningen.  

1. Lantmäteriet 

Synpunkter på detaljplanen 

Lantmäteriet påpekar att det finns allmännyttiga ledningar inom planområdet, t.ex. VA-ledningar 
och att det för dessa bör finnas u-områden. U-områden är speciellt viktiga vid bildandet av led-
ningsrätt för nyanlagda ledningar inom detaljplan. 

Vidare kommenterar Lantmäteriet att all prickmark på befintliga bostadsfastigheterna är bortta-
gen. Planförslaget innebär också att Viby 1:8 och 1:72 förlorarar möjligheten att fastighetsreglera 
mark i enlighet med plan på fastighetens ”baksida” När marken frångick fastigheterna på 80-talet 
var det en planstridig åtgärd, men med kommunens godkännande. Att planen nu ändras så att den 
stämmer överens med befintliga tomter är bra men prickmarken borde läggas till. 

Under rubriken gällande detaljplaner benämns de äldre byggnadsplanerna som detaljplaner. Detta 
kan vara missvisande och de bör benämnas som just byggnadsplaner. 

Avslutningsvis kommenterar Lantmäteriet att gemensamhetsanläggningarna Viby ga:1 och 
Frösunda ga:1 påverkas av planförslaget. Illustrationen över dessa i planbeskrivningen är bra men 
de bör även redovisas i grundkartan. 

Kommentar 
Kommunen ser gärna att prickmark inom detaljplanen minskar, därför har prickmarken på de be-
fintliga bostäderna tas bort och ersätts med en placerings-bestämmelse. Vad gäller va-ledningarna 
så har va-avdelningen bedömt att det inte krävs ett u-område för sina ledningar. Det är okej att de 
byggs över.  

 I övrigt har planhandlingarna har justerats i enighet med synpunkterna. 

2. E.ON elnät Stockholm AB 

Synpunkter på detaljplanen 

E.ON pekar på att det finns en matarkabel tvärs över planområdet. För att kabelns läge ska vara 
förenligt med detaljplanen yrkar E.ON på att det i plankartan sätts ut ett 3-meter brett u-område 
med jordkabeln i mitten. De vill även att detta ska förtydligas i planbestämmelsen ”Marken ska 
vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet 
eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanlägg-
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ningar”. Detta ska även förtydligas i planbeskrivningen. Eventuell flytt eller ändring av E.ONs 
anläggningar pga. denna planändring avser de ska bekostas av Håbo kommun i sin helhet.  

Till sist påpekar E.ON att någon utbyggnad av elnätet inte är nödvändig då kapacitet för anslut-
ning finns för planerad byggnation.  
 
Kommentar 
Efter diskussion med Jenny Åhlen hos E.ON har vi kommit fram till att ledningen måste flyttas 
och att detta kommer bekostas av Håbo kommun. Ny placering kommer samordnas av Håbo 
kommun och E.ON. Den nya placeringen kommer läggas in med ett 3-meter brett u-område, 
planbestämmelser och planbeskrivning kommer att uppdateras i enlighet med E.ONs yttrande.  
 

3. Länsstyrelsen 

Synpunkter på detaljplanen 

Länsstyrelsen påpekar att den ekvivalenta ljudnivån på en skolgård inte bör överstiga 55 dBA. En 
målsättning är att det på skolgårdar och förskolegårdar är önskvärt med högst 50 dBA ekvivalent-
nivå på de delar som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. Övriga ytor bör 
ha högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Länsstyrelsen ser positivt på att fornlämningarna dels ligger kvar på naturmark och dels inom 
prickmark. Fornlämningarna kan bidra till att öka barnens kunskaper om den kulturhistoriska mil-
jön exempelvis genom att lämningarna skyltas upp och beskrivs. 

Kommentar 
Planbeskrivningen gällande buller har justerats och nya bullernivåer har lagts in.  

Angående fornlämningarna så skickas förslaget om beskrivande skyltar vidare till skolverksam-
heten. 

4. Skanova 

Synpunkter på detaljplanen 

Skanova påpekar att även de har flera markförlagda ledningar inom planområdet. Skanova vill så 
långt som möjligt behålla befintliga ledningar i nuvarande läge men tvingas Skanova vidta undan-
flyttningsåtgärder eller skydda ledningarna för att möjliggöra exploatering förutsätter de att Håbo 
kommun bekostar detta.  

Kommentar 
Beträffande ledningar så går Skanovas ledningar runt planområdet. Dessa kommer inte att påver-
kas eller behöva flyttas på grund av planförslaget.   

5. Södra Viby samfällighet 

Synpunkter på detaljplanen 

Södra Viby samfällighet ställer sig positivt till utbyggnad av Viby förskola och skola men ifråga-
sätter förslaget om en ny infart för varuleveranser och avfallshämtning via Prästgårdsvägen (även 
den parkering som, enligt plankartan, finns vid den nya infartsvägen) Anledningarna till detta är 
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flera. Det bor många familjer med barn och husdjur i Södra Viby och kommunen bör då i högsta 
grad undvika att det planeras för fler rutinmässiga transporter i ett sådant område. Vidare påpekar 
de att Prästgårdsvägen redan är starkt trafikerad av de boendes bilar, föräldrar som lämnar barn på 
skolan och av mopedtrafik. Vägen fungerar även som en genomfartsled för gång- och cykeltrafi-
kanter från Furuhäll, Råbydal och Torrersta mot Bålsta centrum. Att kommunen i planförslaget 
anger att ökningen av trafiken på Prästgårdsvägen inte kommer innebära en risk menar samfällig-
heten är fel. De påpekar att det redan har skett ett flertal incidenter mellan motorburen trafik och 
gång- och cykeltrafikanter.  

De påpekar även att de grönområden som idag finns i området från den planerade utbyggnaden 
och ner mot Prästgårdsvägen, används flitigt av boende i Södra Viby. Samfällighetens gemen-
samma grönytor är av stor betydelse för boende och förbipasserande i området och risken för 
olyckor minskar om de hålls fria från motorburen trafik.  
 
Samfälligheten önskar att detaljplanen justeras så att varuleveranser och avfallshämtning sker från 
Kalmarleden och att de grönytor som finns lämnas så orörda som möjligt. 

Kommentar 

Grönområden: Angående grönområdena så kommer kommunen ta över huvudmannaskapet och 
skötseln av dessa. Det är ingen större andel av grönytorna som kommer tas i anspråk för ny infart.  
Såväl boende som skolverksamhet kommer fortfarande kunna nyttja dessa grönområden som är 
allmänna platser och därmed tillgängliga för alla.  

Ny infartsväg: Bortsett från det faktum att paviljongen tillhörande Viby förskola ligger på park-
mark så är det just den otrygga situationen med varuleveranser över skolgården en av huvudan-
ledningen till att den här detaljplanen tas fram. Det är idag en väldigt otrygg situation för både 
barn, föräldrar, personal och chaufförer när varutransporter måste backa in över skolgården för att 
leverera varor. Det har funnits två förslag att utgå ifrån, det befintliga scenariot och det nya för-
slaget. Olycksrisken är stor på skolgården, då varutransporter måste backa in på en trång yta utan 
uppsikt. Dagens scenario bedömer inte Håbo kommun är ett alternativ att bibehålla. 

Kommunen har i detaljplanen utgått från de olika bakgrundsorsakerna och kommit fram till att 
den bästa lösningen är att flytta varutransporterna till Prästgårdsvägen. Trafiken som kommer att 
förflyttas till den nya infartsvägen rör sig om matleveranser cirka 3ggr/vecka, möjligen ytterligare 
1-2 transporter beroende på hur skolverksamhetens nya avtal kommer att se ut. Dessa leveranser 
kommer att ske under dagtid, det vill säga inte under tider då barn är på väg till eller från skolan. 
Det kan även tillkomma några enstaka leveranser av t.ex. skolmaterial, detta är utan någon stå-
ende frekvens. Angående avfallsbilar så trafikerar dessa redan Prästgårdsvägen idag. Antalet fas-
tigheter som idag använder sig av Prästgårdsvägen som utfart är 46 stycken. Om vi antar att 
dessa, lågt räknat, har en bil och åker till jobbet fram och tillbaka varje dag är detta 92 turer, på en 
skolvecka är detta 461 resor längs Prästgårdsvägen. Upp till 5 varutransporter i veckan är enbart 
en trafikökning på cirka 1 %, vilket inte är en betydande ökning av trafik, avgaser eller buller.  
 
Entréer till både skolan och förskolan kommer att vara vända mot Kalmarleden. För att ta sig in 
till verksamheterna från Prästgårdvägen måste barnen i sådana fall ta sig runt hela skolbyggna-
den. Platsen för hämtning och lämning från Kalmarleden kommer att byggas om och bli smidi-
gare och enklare för sitt ändamål. Tanken vidare är att få till en liknande zon som idag finns vid 
Futurumskolan.  
Kommunen tror att detta kommer att ligga till grund för en beteendeförändring där trafiken från 
föräldrar som ska lämna/hämta via Prästgårdsvägen inte kommer att öka utan snarare att minska. 
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Detta kommer att förtydligas i planbeskrivningen. Plankartan kommer att justeras så att parkering 
med infart via Prästgårdsvägen tas bort, detta minskar även risken att föräldrar väljer denna väg 
för hämtning och lämning. Gatuenheten kommer att sätta upp skyltar som påvisar att det endast är 
varutransporter och avfalltransporter som får använda infarten från Prästgårdsvägen.  
 
Samtal har även förts med gatuavdelningen som menar att den enklaste och naturligaste vägen 
från t.ex. Torresta ner till Bålsta centrum är via den gång- och cykelväg som går längs Kalmarle-
den och har ett tydligt markerat övergångsställe framför Viby skola. Samtal har även förts med 
Polisen angående incidenter mellan motorburna fordon och gång- och cykeltrafikanter. De har 
inga olyckor att rapportera. 
 
Kommunen är medveten om att boende vid Prästgårdsvägen upplever problem med trafiksituat-
ionen. Problemen ligger utanför aktuellt planområde och är därmed inte en planfråga men det kan 
finnas möjligheter till förändringar vid behov och plan- och exploateringsavdelningen skickar vi-
dare alla synpunkter till rätt förvaltning. Som planfråga ser vi till ett allmänt intresse och i det här 
fallet rör det skolverksamhetens och barnens säkerhet. Där ligger vår utgångspunkt i den här de-
taljplanen.  

6. Frösunda 3:40 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna protesterar mot att Prästgårdsvägen används som ny infart för avfallshämtning 
och varutransporter. 

Kommentar 
 
Se svar under punkt 5 

7. Frösunda 3:36 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna har synpunkter på den nya infartsvägen via Prästgårdsvägen då många barn och 
djur är i rörelse där, att en gång- och cykelväg kommer tas i anspråk för bilväg och att bullernivån 
i området kommer att öka. 

Kommentar 

Ny infart: Se svar under punkt 5 
 
Gång- och cykelväg: Gång- och cykelvägar till entréer kommer att finnas på andra platser 
 
Bullernivån: Ökning av trafiken i området handlar om 3-5 varuleveranser i veckan, det kommer 
ge en ökad ljudnivå i närområdet när de passerar men detta kommer ske under dagtid. Övrig trafik 
kommer att hänvisas till Kalmarleden. Ökningen av trafik kommer inte medföra oaccepterade 
bullernivåer. 
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8. Frösunda 3.58 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna börjar med att påpeka att de önskar en tydligare avgränsning mellan skolans och 
förskolans verksamheter mot parkmarken, då elevers utflykter ofta sker under skoltid och utanför 
skolans område. Vidare påpekar de att det i planbeskrivningen står att området ej ingår i någon 
skyddsrumsort vilket är riktigt men att det borde framgå att det i Viby skola finns ett rum som är 
utmärkt som skyddsrum och att detta även uppges på MSB:s hemsida.  

Fastighetsägaren har också synpunkter kring vägar, trafik och parkering. De beskriver den trottoar 
som iordningställdes 2015 längs med halva Prästgårdsvägen. Trottoaren har för bostadsområdet 
inneburit en markant ökning av gångtrafikanter och cyklister som passerar södra Viby. Dessa 
gång- och cykeltrafikanter menas främst utgöras av barn som tar sig till och från skolor och andra 
aktiviteter.  

Fastighetsägarna menar att när trottoaren anlades så valde kommunen att ej iordningställa det 
tänkta övergångstället över Kalmarleden. Detta ska ha inneburit en stor risk för gång- och cykel-
trafikanter som ska passera över Kalmarleden. En stor andel av de som tidigare använt den väl 
uppmärkta gång- och cykelvägen i anslutning till skolan väljer nu att passera över den oupp-
märkta passagen över Kalmarleden och vidare ner längs trottoaren på Prästgårdsvägen. Även cy-
klister använder sig av trottoaren, vilken riktning de än är på väg åt, vilket gör att fordon inom 
området möter cyklister som bryter mot gällande trafikregler. De påpekar att ett flertal incidenter, 
som den ovan påpekade, redan har inträffat.  
 
De påpekar även att många föräldrar väljer Prästgårdsvägen för att hämta och lämna barn till för-
skolan och skolan. De menar därför att den säkraste metoden bör vara att leda alla transporter till 
och från skolan genom en väl planerad infart från Karlmarleden direkt till skolan. Fastighetsägar-
na saknar även en redovisning i planbeskrivningen angående den byggtrafik som kommer till 
komma i samband med till- och ombyggnad. 
 
När det gäller buller menar fastighetsägarna att antalet varutranporter bör redovisas och hur dessa 
med det nya förslaget kommer att minska. De vill att detta beskrivs tydligare under rubriken ”mil-
jökonsekvenser” då kommunen anger att trafiken inte kommer öka i någon större utsträckning.  
För parkering, varumottagning och avfall håller inte fastighetsägarna med om att samrådsförsla-
get innebär en ökad säkerhets för barn och personal då de menar att säkerheten på väg till och 
från skolan minskar för alla. De menar att trafiken på Prästgårdsvägen under de senaste åren har 
ökat och att den, med detta förslag, kommer att öka ytterligare. De efterlyser en tydligare bedöm-
ning av trafikbelastningen i området.  

Till sist påpekas det att det under samrådsmötet framkom att kommunen ej tagit hänsyn till på-
verkan på omkringliggande bostadsområdet när trafiksituationen ser ut som den gör i närområdet. 
De menar även att det antal varutransporter som anges hänvisas till Prästgårdsvägen omfattar två 
varutransporter i veckan med mindre lastbilar och att detta inte kan stämma då det på samrådsför-
slaget finns utbyggnad av parkeringsplatser vid skolan med infart från Södra Viby och att sop-
hämtning och matleveranser normalt sker med tunga fordon.  
 
Kommentar 
 
Grönområdet: Parkmark och naturmark är allmän platsmark där alla människor ska ha möjlighet 
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att vistas. Kommunen kan inte hindra någon från att använda dessa ytor. Kommunen ser det posi-
tivt att skolverksamheterna nyttjas grönområdena.  

Skyddsrummet: Kommer att nämnas i planbeskrivningen och att det idag används som idrottshall 
för de mindre barnen. Vi har även fört vidare till berörd enhet att länken på hemsidan inte funge-
rar.  

Vägar, trafik och parkering: Trottoaren är inte anlagd av kommunen. När entreprenören för den 
vatten- och avloppsledning som går längs vägen var färdig, valde denna sedan att, med kommu-
nens godkännande, anlägga en trottoar på den bit man grävt upp. Det är olyckligt att det direkt ef-
ter trottoarens slut hamnat en brunn, detta är tagit vidare till gatuenheten som ska se om det går att 
hitta en lösning till detta. För vidare kommentar, se punkt 5. 

Övriga frågor är inte planfrågor men alla synpunkter är tagna vidare till gatuenheten som ska se 
över lösningar på den otrygga situationen som upplevs på Prästgårdsvägen.  

9. Frösunda 3:35 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna anser inte att det är bra på något sätt att leda in tung trafik i villaområdet då det 
påverkar lugnet för både boende och för dem som ska ta sig till olika skolor och förskolor i områ-
det. De ifrågasätter om det inte finns något bättre alternativ för varuleveranser och om det verkli-
gen kan stämma med ett sådant lågt antal transporter i veckan.  
Avslutningsvis anser de att det vore bra att inte anlägga parkeringsplatser i anslutning till ny in-
fart. 

Kommentar: 

Ny infart: Se svar under punkt 5. 

Antal leveranser: Antal leveranser är baserat på hur avtalen ser ut idag. Vid tecknandet av nya av-
tal kan det tillkomma eller försvinna någon leverans. Detta kommer att förtydligas i planbeskriv-
ningen. 

Parkeringsplan vid Prästgårdsvägen: Plankartan kommer att justeras och parkeringen vid den nya 
infarten kommer att tas bort. 

10. Frösunda 3:10, 3:11, 3:9, 3:8 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna motsäger sig antalet varuleveranser till området och menar att dessa i verklig-
heten kommer att bli fler, vilket kommer göra att området blir mer buller- och avgasutsatt. 

De kommer även med ett eget förslag om att den nya byggnaden läggs på befintlig parkering, att 
det tillkommer en lastkaj där och att ny parkering läggs på, i planförslaget, återvinningsstationen. 

Kommentar 

Antal leveranser: Se svar under punkt 9. 
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Ökad bullernivå: Se svar under punkt 5. 

Nytt förslag: Plan- och exploateringsavdelningen är mycket tacksamma och uppskattar att ni 
kommer med ett eget förslag på hur situationen kan lösas.  
I planförslag har vi utgått från vissa krav från skolverksamheten, bland annat att de mindre barnen 
på både förskola och skol behöver kunna nå matsal enkelt. Det har också utgåtts ifrån det faktum 
att den nya byggnaden med kök och matsal också kommer att ha andra verksamheter för skolan, 
så som lärosalar. Den måste därför smidigt gå att nå snabbt och enkelt för alla. Ligger den avsides 
från den övriga verksamheten tappar den sin funktion.   
 
Ett av syftena med planförslaget är att förbättra tryggheten och säkerheten på skolgården. Att 
fortsätta ha varuleveranser där barn går in och ut från skolan är inte någon skillnad från dagsläget. 
 
Återvinningsstationen behöver även få finnas kvar, varför det inte är aktuellt i dagsläget att göra 
om den platsen till parkering 
 

11. Kalmar prästgård 2:1 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna ställer sig positiva till förslaget men vill protestera mot tung trafik i bo-
stadsområdet då de tänker på barnens säkerhet. 

Kommentar 

Ny infart: Se svar under punkt 5. 

 

 

 

 
 
Johan Hagland   Sarah Olsson 
Plan- och exploateringschef Planarkitekt, Norconsult AB 
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