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En långsiktig plan för framtidens Bålsta
Håbo kommun är en fantastisk kommun. Det geografiska läget är unikt. Omgivningarna präglas av såväl tillgängligheten till Stockholm som närheten till orörd natur och Mälarstränder. Inpå knuten har vi både Uppsala,
Västerås och Arlanda, samtidigt som vi kan njuta av Mälaren, flera naturreservat och kulturbygd. Här i Håbo
finns unika möjligheter att få den livskvalitet och den fritid du vill ha. Bålsta är en småstad som växer så det
knakar, vilket kräver en långsiktig planering. Översiktsplanen skall spegla idéer, visioner, viljor och värderingar hos nuvarande invånare och företagare men också framtidstro och beredskap för att tillgodose behoven
hos framtidens Håbobor.
Planeringsidealet i Bålsta har tidigare varit skapandet av små byar med natur emellan. Den här typen av plane
ring kräver mycket mark och ställer stora krav på vägar, offentliga verksamheter och en fungerande kollektiv
trafik. Genom att förtäta Bålstas centrala delar kan vi skapa en livligare småstad med unika kvaliteter. Om
kollektivtrafiken når fler Bålstabor ökar också valfriheten. Utgångspunkten i planen har varit att förtäta utan
att göra avkall på närheten till naturen. Bålsta ska vara en hållbar småstad som fortsätter attrahera olika typer av människor. Möjligheten att som ung bo kvar i Bålsta idag är begränsad. Det råder stor brist på mindre
lägenheter, vilket ska förbättras under planperioden.
Idag har Bålsta med omland 15 400 invånare. Under planperioden som sträcker sig mellan år 2010 och 2035
förväntas Bålsta växa till 25 000 invånare. Detta kräver en planberedskap för 2 500-3 000 bostäder, men också
att tillgänglig service byggs ut i önskvärd omfattning.
Dokumentet som du nu håller i din hand är nu ändrat efter inkomna synpunkter från samrådet och utställningen.
Förslaget till plan är framtaget av kommunens tjänstemän efter mål, vision och syfte som tagits fram av den
politiska styrgruppen. Till styrgruppen har alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige
blivit inbjudna. Det är glädjande är att många Håbobor har engagerat sig och skrivit ned sina synpunkter på
översiktsplanen. På det viset har vi fått ett bättre planeringsunderlag att ta ställning till.

Tillsammans har vi skapat vårt framtida Bålsta.

Nina Lagh (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Läsanvisningar
Du håller nu i antagandehandlingen till ny fördjupad översiktsplan för Bålsta. Efter samrådet och
utställningen har planen reviderats efter inkomna
synpunkter. Som bilaga till planen finns en miljökonsekvensbeskrivning. I det in
ledande kapitlet
finns en kort historik, samt vision, syfte, mål med
planen. I kapitlet finns ett beskrivande delavsnitt om
vad översiktlig planering är och vad som är skillnaden mellan en detaljplan och en översiktsplan.
Kapitel 2 består av en omvärldsanalys och en beskrivning av kopplingen till den regionala planeringen i både Uppsala och Stockholms län. Därefter
följer olika ämnesområden indelade kapitelvis. I kapitel 12 redovisas den framtida markanvändningen
i Bålsta tätort under planperioden som sträcker sig
mellan år 2010-2035. Varje utredningsområde beskrivs övergripande. Det gör även riktlinjerna som
ligger till grund för den framtida detaljplaneringen.
Varje kapitel inleds med en kort planeringsinriktning
som presenteras i punktform. I varje kapitel finns
kartor som beskriver befintliga lokaliseringar och
ibland även framtida lokaliseringar och utvecklingsområden. I slutet av varje kapitel finns konsekvensbeskrivningar som är utdrag ur miljökonsekvens
beskrivningen. Som bilaga till planen finns även en
komplett miljökonsekvensbeskrivning.
Planens sista kapitel sammanställer alla riksintressen och mellankommunala intressen. Fler av dessa
riksintressen återfinns i olika kapitel av planen.
Planen avslutas med en sammanställning av det planeringsunderlag som har använts vid framställandet.
I slutet av planen finns ordförklaringar.
Kommunens utbyggnads
planer för områden utanför Bålsta behandlas i den kommunomfattande
översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige
2006-06-19.
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Sammanfattning
Bålsta växer. Mellan 1982 och 2008 ökade befolkningen med 26 procent. Bålstas läge mellan
kunskapsregionen Uppsala och storstadsregionen
Stockholm fortsätter att attrahera nya invånare,
samtidigt som det föds många barn. Den fördjupade
översiktsplanen eftersträvar att möta den positiva
befolkningsutvecklingen: 2500-3000 bostäder föreslås i planberedskap för att Bålsta ska kunna växa
från 15 400 invånare till 25 000 invånare år 2035.
Bebyggelsen i Bålsta är utspridd i öar. Målet med
den föreslagna förtätningen är att sammanföra och
integrera bebyggelsen utan att ta för mycket grönområden i anspråk. Huvuddelen av bebyggelsen tillkommer genom förtätning av de centrala delarna. I
dagsläget finns det väldigt få boende i centrum, vilket får som konsekvens att utemiljön upplevs som
övergiven och otrygg nattetid. Centrum behöver
byggas ihop med stationen för att skapa ett tydligt
samband dem emellan. För att förstärka upplevelsen
av att vara i ett centrum är det fördelaktigt att skapa
en stadsmässig i de mest centrala delarna. Bebyggelsen föreslås tillkomma i form av så kallad stenstad, vilket förenklat innebär handel i markplan och
att byggnaderna ligger invid gatulivet, strukturen
skapar tydliga offentliga gaturum. Mindre lägenheter för bland annat ungdomar föreslås tillkomma i
Centrum, Gröna dalen och längs Stockholmsvägen.
Det finns också ett ökat behov av äldreboende och
trygghetsboende för äldre, de bör tillkomma i centrala lägen i centrum och Gröna dalen. Både ungdomsboende och boende för äldre av olika slag bör
integreras i samma huskropp som vanligt boende för
att få utbyte mellan generationer.
Nyetablering av förskolor bör ske i områden där bostäder byggs och ligga bra till ur kommunikationssynpunkt. Grundskolor bör byggas flexibelt, för att
möta de variationer i åldersfördelningen som förekommer över tiden. Planeringsinriktningen är att ha
en planberedskap på tre till fyra nya förskolor eller
grundskolor under planperioden.

veras för anläggningar för allsidigt utbud av kultur
och idrott. Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.
Representativa områden med tidstypisk karaktär
inom omvandlingsområden ska hanteras varsamt
och kompletteringar av bebyggelse inom utpekade
kulturmiljöer ska utformas med hänsyn till landskapsbild och närmiljö. I det planeringsskede som
kommer efter den översiktliga planeringen, i detalj
planeskedet, kan särskilda hänsynskrav fastställas
för att säkerhetsställa kulturmiljövårdens intressen.
Det strategiska läget gör att många väljer att bosätta
sig i Bålsta och verka i annan ort, av kommunens
9500 förvärvsarbetande pendlar 6500 ut ur kommunen varje dag. Kommunikationerna är viktiga för Bålstas konkurrenskraft. Nya vägar föreslås, bland annat
en led i väster i syfte att avlasta bostadsområden längs
med Kraftleden. För att göra det möjligt för fler Bålstabor att arbeta på hemmaplan föreslås nya verksamhetsområden vid områden som redan är utsatta för
störningar. För att minska störningar ska buller inte
överstiga nationella riktlinjer och rekommenderade
skyddsavstånd ska beaktas för miljöfarliga och riskfyllda verksamheter. Nya verksamhetsområden kommer att kräva infrastruktursatsningar. Verksamhets
områdena lokaliseras i nära anslutning till E18 för att
minska mängden tung trafik i bostadsområden.
En väl fungerande kollektivtrafik underlättar människors vardagsliv. Den fördjupade översiktsplanen förespråkar en utbyggd gränslös kollektivtrafik
mellan UL och SL, att mark reserveras för framtida
spårutbyggnad samt att gång och cykelnätet byggs
ut för att minska bilberoendet.

De tekniska försörjningssystemen innefattar energi
och värme; vatten- och avloppssystem; avfallshantering samt materialhantering. Målet för kommunens
försörjningssystem är att de ska bidra till ett hållbart
samhälle med minskad klimat- och miljöbelastning.
Detta innebär bland annat att uppvärmningsformer
och byggnaders energibehov ska beaktas när kommunen lämnar markanvisning; att nya bostadshus i
Människor har rätt till och behov av gröna miljöer, första hand förses med vattenburna uppvärmningsden fördjupade översiktsplanens har som riktlinje att system; ett ökat kretsloppstänkande vid avfallshanbevara och utveckla naturvärden. Detta genom att tering; att dagvatten renas genom naturliga proskydda värdefulla naturmiljöer samt tillskapa attrak- cesser samt att reservvattentäkter identifieras och
tiva naturområden och parker som är lättillgängliga. skyddas. God vattenstatus eftersträvas i alla vatten.
Genom gröna stråk blir Mälarens stränder tillgäng- Vid nyetablering på industrimark ska det planeras
liga. Bebyggelse och grönområden knyts ihop ge- för ett dagvattensystem där föroreningar kan uppnom sammanhängande promenadstråk. Plats reser- täckas och förhindras att spridas vidare.
6

Planens målsättning är att uppnå visionen ”I hållbara
Håbo lever du med närhet till både naturen och storstaden. Här finns möjlighet för dig att få den livskvalitet som du efterfrågar”. Planen bedöms kunna
bidra till god livskvalitet genom att planera för goda
livsmiljöer i Bålsta. Hållbara Håbo kan bli verklighet.
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Sammanfattande konsekvenser
Här följer en sammanfattning av ekonomiska, ökar vilket riskerar att bidra till sämre luftmiljö. Mer
ekologiska och sociala konsekvenser.
energi kommer att krävas och det finns risk för mer
föroreningar. Ny bebyggelse har i hög grad lokaliseMiljökonsekvensbeskrivningen som är en bilaga till rats centralt där naturvärden inte är lika höga som på
planen beskriver konsekvenserna på främst miljön andra håll. Ändå tas naturområden i anspråk vilket
som planförslaget bedöms få. Den fördjupade över- är en negativ konsekvens av planen. Det gäller att
siktsplanen bedöms ge mycket goda förutsättningar vid detaljplanering planera för en park centralt samt
för en bra boendemiljö. I och med förtätningen så undvika bebyggelse i områden där rödlistade arter
blir Bålsta som ort mer levande och möjligheter ska- och nyckelbiotoper finns. Den fördjupade översiktspas för sociala interaktioner över gränser. Blandad planen föreslår ingen exploatering på Åsenområdet
bebyggelse med olika hustyper och ändamål ska- som är ett område som har betydelse för friluftsliv
par möjligheter att få en levande ort oavsett tid på och rekreation. Målet har varit att natur och rekreadygnet. Genom att fler rör sig i närmiljön så ska- tionsområden behålls i bebyggelsen i hög utsträckpas också en tryggare miljö. En annan faktor som ning. Nya verksamhetsområden är lokaliserade vid
ökar tryggheten är att det är nära till boende som har E18 och järnvägen för att minimera behovet av
tända fönster, det ger en känsla av närvaro. Bristen tunga transporter i Bålstas olika bostadsområden. På
på små lägenheter ska under planperioden åtgärdas, så sätt förväntas inte buller öka i så stor utsträckning
det är positivt i och med att det ger upphov till att när det gäller lastbilstransporter.
fler åldersgrupper kan bo kvar. Trygghetsboende och
äldreboende ska skapas centralt nära service. Det gör Planen bedöms ge en god livsmiljö i Bålsta med
det också möjligt för de äldre vistas centralt. Bål- möjligheter till livskvalitet. Hållbara Håbo bedöms
sta blir på så sätt ett mer integrerat och mångsidigt kunna bli verklighet.
samhälle. I och med att en stadspark ska skapas vid
Gröna Dalen och stråket ner mot Mälaren skapas en
central mötesplats. Ett inbjudande torg ska skapas i
anslutning till centrum. Det är två kvalitéer som saknas i dagens Bålsta. Den fördjupade översiktsplanen
bedöms även vara socialt hållbar och utveckla Bålsta som ort.
Ur ekonomisk synpunkt finns det många fördelar
med en fördjupad översiktsplan som till största del
är fokuserad på förtätning. Mycket infrastruktur
finns redan i de centrala delarna. Möjligheter att
ansluta nybebyggelse till fjärrvärme ökar ju centralare placeringen är. Ur trafik- och kollektivtrafiksynpunkt är förtätning det mest hållbara alternativet.
En spridd bebyggelse ger upphov till ett samhälle
som blir beroende av fossila bränslen och transporter. Det blir dessutom dyrare att förse så många som
möjligt med kollektivtrafik. Spiralen blir negativ
och bilberoendet ökar på bekostnad av kollektiv
trafiken. Miljöbedömningen har varit en integrerad
del av arbetet med den fördjupade översiktsplanen.
Miljöbedömningens avgränsning har samråtts med
länsstyrelsen i Uppsala län och angränsande kommuner under november 2009. Planförslaget i sin helhet planerar för en kraftig befolkningsökning i Bålsta, en ökning på 9600 personer under 25 år. Det får
konsekvenser på miljön på olika sätt. Nya områden
tas i anspråk och buller från trafik och kollektivtrafik
10

KAPITEL 1 INLEDNING

Kort historik
Trots att människor har bott i Håbobygden sedan
senare delen av stenåldern så var det först under
1800-talet som Bålsta började få karaktären av ett
centrum för den omgivande landsbygden. Med järnvägens ankomst i slutet av samma århundrade växte
befolkningen allt mer och handelscentrum och småföretag kompletterade den lilla orten.

med ett storstadsnära boende invid Mälarens vackra
stränder till ett konkurrenskraftigt pris. I slutet av år
2008 uppgick befolkningen i Bålsta med omland till
ca 15 400 invånare. I Håbo kommun bor totalt 19 225
invånare.

Om översiktlig planering
Översiktsplanen är vägledande för kommande beslut
för detaljplanering och byggfrågor, men är inte juridiskt bindande.

Gamla Bålsta centrum
År 1952 genomfördes en stor kommunreform i Sverige. Landskommunerna Kalmar, Yttergran, Övergran, Häggeby och Skokloster slogs ihop till Håbo
kommun. På 1960-talet inleddes en kraftig utbyggnad av Bålsta och under perioden 1965-1979 ökade
befolkningen från 2 500 till 11 000 personer. Under
denna period kännetecknades Bålsta av sina villaområden där man bodde både nära naturen och nära
storstaden. Denna modell har visat sig framgångsrik
och befolkningen i Bålsta har fortsatt att öka. Med
pendeltågets ankomst år 2001 minskade restiden till
Stockholm, och många ser idag fördelarna

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en
aktuell översiktsplan. Den aktuella översiktsplanen
för Håbo kommun är antagen år 2006, och fördjupningen av översiktsplanen för Bålsta antogs år 2002.
Målet är att den här planen ska ersätta den tidigare
planen från år 2002. Översiktsplanering utgår från
långsiktigplanering på cirka 20-30 år. I den här planen
är perioden 25 år framåt. Översiktsplanerings syfte är
att ge stöd i beslutsprocessen angående mark och vattenområden och hur den byggda miljön ska utvecklas
och bevaras.
I Håbo kommun är det Bålsta som förväntas växa
mest under de kommande 25 åren. Bålstas läge mellan storstadsregion och kunskapsregion ställer höga
krav på den översiktliga planeringen vilket kräver en
aktuell plan.
En ny fördjupad översiktsplan för Bålsta behövs också
eftersom kommunens yta har utökats med mark från
Upplands-Bro i söder. Kravet på att redovisa konse11

Processen för framtagande av den fördjupade översiktsplanen.
kvenser för miljön har ökat. Målen för den framtida
planeringen har förändrats med större fokus på att
Bålsta blir en sammanhållen, förtätad ort som präglas av småstadsbebyggelse med närhet till naturen.

ställa frågor. De skriftliga synpunkterna som kom in
under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter samrådet reviderades förslaget utifrån
inkomna synpunkter och den politiska diskussionen.
Ett nytt förslag togs fram och detta ställdes ut under
Fördjupade översiktsplanens roll
2 månader. Efter utställningen har inkomna synpunkter sammanställts i ett utlåtande. Därefter kan
En fördjupad översiktsplan har många uppgifter mindre revideringar göras innan planen antas av
att fylla, exempelvis ska den utgöra beslutsunder- kommunfullmäktige.
lag för detaljplanering och byggfrågor, samt på ett
överskådligt sätt visa strategier och utbyggnad för
framtiden. Planen ska utgå från politiska mål och vi- Efter antagandet
sioner för hur kommunen ska utvecklas i framtiden.
Dessa mål ska vara ekonomiskt, ekologiskt och so- En fördjupad översiktsplan utgår från ett långsikcialt hållbara, samt ansluta till europeiska, nationella tigt helhetsperspektiv, den beskriver i stora drag hur
och lokala miljömål. Den fysiska planeringen ska Bålsta ska utvecklas inom en period på cirka 25 år.
vara utgångspunkten, men planen spänner över hela Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige
samhällets verksamhetsområden. Med detta breda ta ställning till om den kommunövergripande överspektrum visar planen på sammanhang, beroenden siktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för
och konsekvenser utifrån olika aspekter. Planen ska Bålsta är aktuell.
också redovisa vilka riksintressen som finns i Bålsta
och hur de ska skyddas. Översiktsplanen kan även I och med att Bålsta är en del av både en storstadsfungera som ett sätt att marknadsföra kommunen region och kunskapsregion är det viktigt att kunna
och Bålstas speciella kvaliteter.
attrahera både nya företag, invånare och inte minst
turister. Planen ska därför även beskriva Bålstas utveckling för myndigheter, samhällsorgan, näringsliv
Hur går planprocessen till?
och medborgare utanför kommunen.
Hur har processen sett ut hittills?
Processen med att ta fram en översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Det inledande steget
är programskedet. Lagen reglerar inte i detalj hur
programskedet ska utföras. Det aktuella programmet inleddes med två seminarier för den politiska
styrgruppen där vision, syfte och mål fastställdes.
Seminariernas utgångspunkt var att diskutera olika
stadstyper. I ett tidigt skede bjöds föreningar och
företagare in till en dialog. Efter att förslaget till en
ny översiktsplan togs fram hölls samråd med länsstyrelsen, omkringliggande kommuner, myndigheter, intresseorganisationer, allmänhet och andra
som påverkas av förlaget. Under samrådet fick medborgarna möjlighet att diskutera samrådsförslaget i
grupp och framföra sina synpunkter. Öppet hus har
hållits i Bålsta centrum alla har fått möjlighet att
12

Vad är skillnaden mellan en översiktsplan
och en detaljplan?
En översiktsplan beskriver övergripande hur markanvändningen ska förändras. Den anger vilka områden som ska utredas vidare, men är inte juridiskt bindande. Efter att en översiktsplan har blivit antagen så
kommer kompletterade utredningar att göras när ett
utbyggnadsområde blir aktuellt. I detaljplanskedet
utreds detaljer så som till exempel miljökonsekvenser, gestaltning, vägdragningar, husplaceringar och
skyddsavstånd till farliga verksamheter och andra
utredningar. I områden av riksintresse får inte utbyggnaden innebära att intresset skadas. Andra utredningar kan bli aktuella. En detaljplan är juridiskt
bindande.

KAPITEL 2 FÖRUTSÄTTNINGAR

Den nuvarande fördjupade översiktsplanen för Bålsta •
Tolka och förverkliga kommunala mål och
är framtagen år 2002. Behovet av en ny uppdaterad
kunna användas både för att marknadsföra
plan är stort. Bålsta förändras och växer snabbt på
kommunen och för att attrahera turister,
grund av det gynnsamma läget med närheten till både
nya invånare och företag.
Stockholm och Uppsala.
•
Sätta Bålsta på kartan och visa att Håbo
Arbetet inleddes i början av år 2009. Vid två seminakommun är i framkant.
rier fastställde politikerna syfte, mål och vision för
arbetet. Som metod för framtagandet av dessa och för
att underlätta diskussionen diskuterades olika stads- Mål
typer ur flera perspektiv. Det är ett sätt att underlätta
diskussionen. Utgångspunkten var befintliga miljöer Målet är att attrahera nya invånare och att på så sätt
i Bålsta och avsaknaden av vissa typer av miljöer. kunna utvecklas som kommun. Målet är också att
Ett studiebesök anordnades till Nacka för att studera stå välrustade inför framtiden. Den fördjupade överJärla-Sjö, ett strandnära boende med både täthet och siktsplanen ska utreda var bebyggelsen i Bålsta ska
grönska.
förtätas, samtidigt som småstadskaraktären bevaras
och utvecklas. I Bålsta ska det satsas på stadstyperna
Vision
småstad, stenstad och trädgårdsstad. Ungdomsbostäder behöver byggas för att fler unga ska ha möjligVisionen för arbetet med den fördjupade översiktspla- het att bo kvar, men även för att attrahera unga från
nen är:
andra orter i landet att flytta hit. Bålsta behöver fler
tilltalande mötesplatser och parker insprängda i be”I hållbara Håbo lever du med närhet till både na- byggelsen. Infarterna till Bålsta, både från E18 och
turen och storstaden. Här finns möjlighet för dig järnvägen, ska göras mer välkomnande både för gäsatt få den livskvalitet som du efterfrågar.”
ten och för invånaren. Hållbarhetsperspektivet ska
genomlysa planeringen, och planeringsinsatserna
ska innebära förbättringar för miljön. Håbo kommun
Syfte
ska vara fossilbränsle fri kommun år 2050. Eftersom
regionen växer och fler pendlar längre till sina arDen fördjupade översiktsplanen ska:
betsplatser behövs fler parkeringsplatser och ett nytt
resecentrum. Åtgärder för att blåsa liv i gamla Bålsta
•
Förtydliga vad en trygg, levande och hållbar
behövs också. Slutligen ska planen innefatta ett stort
miljö är i praktiken.
upplevelsevärde för att attrahera turister, nya invånare
och företag.
•
Utgöra ett bra underlag för den fortsatta
detaljplaneringen, framtaget genom dialog
med medborgarna.
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Strategiskt ställningstagande för framtida
markanvändning

och i riket 5,2 procent vid samma tidpunkt. Trots att
konsekvenserna av den ekonomiska nedgången även
drabbat Stockholmsregionen har denna region ändå
Vid arbetet med att ta fram en ny fördjupad översikts- klarat sig bäst i landet. Detta har gynnat invånarna
plan för Bålsta tätort har flera alternativ för Bålstas i Bålsta främst genom arbetspendlingen till Stockutveckling studerats. Det alternativ som resulterat i holms län.
förslag till ny fördjupad översiktplan har bedömts
vara det mest lämpliga eftersom det innebär en mindre klimatpåverkan och större möjligheter att utnyttja Pendling
befintlig infrastruktur än andra alternativ. Boende i
småhus är något som efterfrågas på orten, vilket för- Håbo är en pendlarkommun som påverkas av närslaget bedömts kunna tillgodose på ett bättre sätt än heten till ett flertal orter och regioner med ett variealternativ som skulle innebära mer förtätning. När rat utbud av arbetstillfällen. År 2007 arbetspendlade
heten till naturen är en inriktning som varit viktig för cirka 6500 personer ut från kommunen, merparten
utvecklingen av Bålsta. Förslaget bedöms uppfylla av dessa bor i Bålsta. De största utpendlingsorterna
detta mål eftersom grönytor mellan befintlig bebyg- fanns i Stockholms län dit totalt ungefär 5700 persogelse bevaras och möjlighet till närrekreation utveck- ner pendlade. Andra stora utpendlingsorter är Enkölas i utbyggnadsområdena.
ping, Västerås och Uppsala. Pendlingen har möjlig
gjorts tack vare bra kommunikationer, både gällande
vägar och pendeltågs- och regionaltågsförbindelser.
Omvärldsanalys
Inpendlingen är inte lika omfattande som utpendlingen. Bland inpendlarna kommer de flesta från
2000-talet har kännetecknats av en ständigt ökande Enköpings kommun följt av Stockholms stad och
globalisering och internationell medvetenhet både Upplands-Bro kommun.
på det nationella och lokala planet. Genom Sveriges
EU-medlemskap påverkas det lokala beslutsfattandet
i kommunerna direkt av internationella händelser och Kommunikationer
trender.
Under år 2001 färdigställdes Mälarbanan med dubbelspår genom Bålsta och Håbo kommun. I och med
Ekonomisk kris
färdigställandet började SL trafikera Bålsta med pendeltåg till Stockholm C och vidare mot VästerhaDenna yttre påverkan har inte minst märkts i sam- ninge. Dessutom trafikerar SJ Bålsta med regionaltåg
band med den ekonomiska världskris som inträffade som går till både Västerås, Enköping, Sundbyberg
år 2008. Krisen anses av en del experter vara värre och Stockholm. Uppsala nås med buss, och inom
än den stora depressionen på 1930-talet. Sällan har kommunen finns busslinjer som sammankopplar bokopplingen mellan internationella frågor och svenska stadsområdena.
kommuners dagliga arbete blivit så tydlig. Med en stigande arbetslöshet och osäker finansmarknad, har den
ekonomiska situationen för många av Sveriges kom- Förändringar i förutsättningar för järnvägsmuner blivit mindre stabil.
och kollektivtrafiken
Stora förändringar kommer att ske när det gäller järnSysselsättning
vägstrafiken och kollektivtrafiken. Regeringen har
tillsatt två utredningar som avser att utreda möjligheI Håbo kommun har sysselsättningen under krisåren ter till avreglering med resenären i fokus. Riksdagen
2008 och 2009 varit fortsatt hög. Detta främst tack har beslutat att anta förslagen i järnvägsutredningen,
vare ett bra företagsklimat och väl utvecklade pend- vilket innebär att SJ:s dominerande ställning kommer
lingsmöjligheter. Före den ekonomiska krisen 2008 att avvecklas.
var arbetslösheten i kommunen endast 1,8 procent.
Första kvartalet 2009 uppgick arbetslösheten till 2,3 En proposition om ny kollektivtrafiklagstiftning har
procent vilket fortsatt kan sägas vara en lg siffra. Ar- överlämnats till Riksdagen. I kortet innebär förslaget
betslösheten i Uppsala län uppgick till 3,6 procent att trafikföretagen fritt får etablera kommersiell kol14

lektivtrafik under förutsättning att de uppfyller vissa
krav. Regionala kollektivtrafikmyndigheter införs
istället för nuvarande trafikhuvudmän. Exempel på
trafikhuvudmän är UL och SL. De strategiska besluten måste fattas i förvaltningsform av myndigheten.
Trafik som inte är kommersiell ska handlas upp som
så kallad ”allmän trafik”. Kommuner och landsting
ska i fortsättningsvis även ha ett gemensamt ansvar
för kollektivtrafiken om inget annat beslutats. Målet
med lagstiftningen är att ha resenärerna i fokus och
skapa förutsättningar för en ökad andel kollektiv
trafikresenärer.

Befolkningsförändringar
Inflyttningen till Håbo kommun sker främst från
Stockholmsregionen vilket gör att befolknings
ökningen i denna region direkt påverkar Bålsta. Den
fortsatt ansträngda bostadsmarknaden i Stockholm
gör att behovet av bostäder är stort vilket ger ökad
inflyttning till Bålsta. Tack vare goda pendlingsmöjligheter, de konkurrenskraftiga boendepriserna
och närheten till naturen har Bålsta många fördelar
när stockholmaren söker ny bostad.
Grannkommunernas utveckling

Citybanan byggs vid Riddarholmen, november 2009
Citybanan
Järnvägskapaciteten genom centrala Stockholm har
inte utökats sedan år 1871. Kapaciteten består av två
spår som delas av fjärrtåg, regionaltåg, pendeltåg
och godståg. I början av år 2009 påbörjades bygget
av Citybanan som planeras vara klar år 2017. Citybanan är en sex kilometer lång järnvägstunnel genom
centrala Stockholm som kommer att trafikeras uteslutande av pendeltågen. I uppgörelsen ingår också
utökad kapacitet på Mälarbanan mellan TomtebodaKallhäll med ytterligare två spår. Detta innebär att
spårkapaciteten på sträckan kommer att fördubblas.
Eftersom det nuvarande järnvägssystemet är känsligt
för störningar och har stora kapacitetsbrister, sprider
sig förseningar snabbt i systemet. Ökad kapacitet förväntas ge en avsevärt bättre och en mer tillförlitlig
förbindelse mellan Stockholm och Bålsta. Anledningen är att pendeltågen då får egna spår på stora
delar av sträckan.

Upplands-Bro kommun arbetar i skrivande stund
(2009) med en ny översiktsplan. De anger att 5000
nya bostäder ska byggas i kommunen fram till år
2030. Målet är att bostadsbebyggelsen främst ska tillkomma i tätorterna Bro och Kungsängen genom förtätning. I andra områden ska lokalisering ske längs
stråk av vägar och infrastruktur och i begränsad omfattning. Bro gränsar till Håbo kommun och den nya
bebyggelsen ska främst tillkomma i området mellan
Bro station och Mälarens strand. Enköpings kommun
har som mål att fram till 2015 växa till 45 000 invånare. År 2009 uppgick befolkningen i Enköping till
39 000 invånare.
Bostadsbyggande
Den ekonomiska krisen har påverkat hela samhället.
I Uppsala län har bostadsbyggandet minskat med 41
procent under årets första kvartal jämfört med samma
period året innan. Under det första kvartalet 2009 påbörjades 238 nya bostäder varav 216 finns i Uppsala
kommun. I hela riket är minskningen 54 procent under samma period.
Miljö
Håbo kommun har som mål att vara en fossilbränslefri kommun till år 2050. Detta lokala miljömål ligger
i linje med nationella och europeiska miljömål. Läs
mer om miljömål i miljökonsekvensbeskrivningen.

Läs mer om kommunikationer i kapitel 4.
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Hållbarhetsbegreppen
Den fördjupade översiktsplanens uppgift är att främja
en långsiktigt hållbar utveckling. För att uppfylla
dessa kriterier ska planen utgå från begreppen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Här följer en
kort beskrivning av de olika begreppens innebörder.

Socialt hållbart

En socialt hållbar utveckling innebär att alla människor ska ha rätt och möjlighet att delta i samhället
på lika villkor med avseende på utbildning, arbete,
fritid och kulturliv. Alla åldersgrupper, kön och etniciteter ska inkluderas. I översiktsplaneringen innebär social hållbarhet tillgänglighet till platser som
Ekonomiskt hållbart
skapar en känsla av identitet och tillhörighet. Den
offentliga miljön ska stimulera till möten och sociEkonomisk hållbarhet syftar till att skapa långsiktig ala kontakter mellan människor. Kvinnor och män
ekonomisk tillväxt och utvecklingsmöjligheter. Detta ska vara jämställda och ha samma möjligheter och
uppnås genom att skapa möjligheter för konkurrens rättigheter i den offentliga miljön. Bebyggelsen ska
för att på så sätt utveckla och upprätthålla den service utformas för att vara tillgänglig för alla oavsett kön,
som medborgarna efterfrågar och kräver. Bålstas läge etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning elmellan huvudstadsregionen och kunskaps
regionen ler ålder.
Uppsala medför stor potential för utveckling inom
detta område.
Ekologiskt hållbart
Begreppet ekologiskt hållbart behandlar hushållning
med naturresurser, att inte belasta mark, vatten och
luft med föroreningar och att bevara den biologiska
mångfalden. Även värnandet och bevarandet av grönytor i människors närhet ingår i begreppet. Bålsta tätort har med sitt naturnära läge stor nytta av ett ökat
miljötänkande.

Natursköna Bålsta
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RUP – Regionalt utvecklingsprogram
för Uppsala Län
Det regionala utvecklingsprogrammet för Uppsala län
kallas Uppländsk Drivkraft. Detta program är inriktat på hur målet om ekonomisk och social sammanhållning inom EU, samt regeringens planer för hur
ekonomisk tillväxt ska genomföras i länet. Uppsala
län ska utvecklas i en hållbar riktning där minskad
klimatpåverkan, folkhälsa, mångfald och jämställdhet
står i fokus. Programmet baseras på sju utmaningar
där man önskar se en positiv utveckling:

borgare och företag från andra länder. Länets mångfald bidrar till en viktig internationell dimension i
samhället.
Att möjliggöra rörlighet och minska
klimatpåverkan
Av Uppsala läns invånare pendlar ca 35 000 varje dag
till ett annat län för att arbeta. Länet är därmed beroende av goda kommunikationer. Närheten till Arlanda
ger stora konkurrensfördelar. Utifrån regeringens utredning om höghastighetsbanor på järnväg anser man
i utvecklingsprogrammet att en höghastighetsjärnväg
bör utgå från Uppsala, passera Arlanda för att sedan
gå via Stockholm.
Att stärka högre utbildning och satsa på
yrkesutbildningar
Uppsala läns två universitet, Uppsala universitet och
Sverige Lantbruksuniversitet pekas ut som viktiga
aktörer. Kravet på utbildning väntas öka inom samtliga branscher. Antalet platser inom yrkesinriktad
vuxenutbildning kommer att utökas för att man ska
klara av pensionsavgångar och råda bot på bristen på
yrkeskompetens.
Att utveckla både storstaden och
landsbygden

Tätorten har fördelar ur energi- och klimatperspektiv
när det gäller kollektivtrafik och energieffektivitet.
Att dra nytta av det geografiska läget
Landsbygden har dock andra fördelar. Uppsala län
har en levande landsbygd och stora natur- och kulturNärheten till Stockholm och Mälaren gör att Upp- miljövärden. Detta gör länet attraktivt både gällande
sala län har en mycket gynnsam geografisk place- boende och upplevelser. Ungefär en femtedel av läring. Ett ökat samarbete och förbättrade kommu- nets befolkning bor utanför en tätort och på landsbygnikationsleder mot Norrlandskusten och Dalarna den finns även ett stort entreprenörskap som är värt att
skulle ytterligare utöka den funktionella regionen. behålla och uppmuntra.
Sjukvårdssamarbetet pekas ut som viktigt.
Att utveckla ett dynamiskt och
enreprenöriellt näringsliv
Att stärka de internationella banden
I Uppsala län finns ca 600 olika branscher representeFlest internationella inslag finns i dagsläget vid uni- rade samt ett flertal offentliga verksamheter som ger
versitet och högteknologiska företag. Utmaningen be- sysselsättning. Aktörerna i länet kommer att fortsätta
står i att locka små och medelstora företag att agera satsa på internationellt konkurrenskraftiga näringssåväl i Östersjöområdet som i resten av EU och värl- livsbranscher kombinerat med den lokala tjänste
den. Ett starkt och attraktivt län drar till sig nya med- sektorn.
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Att utveckla en hållbar samhällsplanering
Utmaningen består i att se helheten i planeringen gällande boende, kommunikationer, utbildning, vård
och omsorg samt näringsliv. Planeringen ska anpassas utifrån staden eller landsbygdens förutsättningar.
Dessutom har samhällsplaneringen stor betydelse för
hanteringen av klimat- och miljöfrågor. En aspekt
som är särskilt viktig för Håbo kommun och Bålsta är
integrationen med den växande Stockholmsregionen.

RUFS- Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen

gion. Här fastslås att man fortsatt ska satsa på att utveckla en flerkärning bebyggelsestruktur med yttre regionala stadskärnor som komplement till den centrala
stadskärnan i Stockholm. Exempel på regionala stadskärnor i närheten av Bålsta är Barkarby-Jakobsberg
samt Kista-Sollentuna-Häggvik och Arlanda-Märsta.
Vidare identifierar man problem gällande kommunikationsstråken mellan dessa regionala stadskärnor där
ytterligare tvärförbindelser skulle vara att föredra.
Storstadsnära landsbygd

I och med satsningen på regionala stadskärnor förändras även den storstadsnära landsbygden. De
I RUFS 2010 utgår man från målet att Stockholm områden som väntas påverkas mest av förändringsregionen ska bli den mest attraktiva storstadsregio trycket är områden längs kusten, i skärgården och
nen i Europa. Detta planerar man att uppnå med vid Mälaren. Detta inkluderar även Håbo kommun
hjälp av sex strategier:
då allt fler efterfrågar bostäder på landsbygden, och
många fritidshus omvandlas till åretruntboende.
När det gäller ny bebyggelse på landsbygden bör
denna anknyta till befintliga samhällen eller redan
bebyggda områden.

Regionen östra Mellansverige
Till östra Mellansverige räknas Stockholms, Uppsala,
Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg
och Östergötlands län. Idag har området ca 3,5 miljoner invånare. Invånarantalet väntas öka till cirka 5
miljoner fram till år 2050. Bålsta nämns som en av de
orter i Mellansverige som beräknas ha störst potential
att växa utifrån det transportsystem som prioriteras.
Regionala stadskärnor
Det avsnitt som är mest relevant för Håbo kommun
och Bålsta är delen gällande en flerkärnig och tät re18

Utsikt över Årstafältet med Globen i bakgrunden

Kommunikationer
I RUFS framförs ett åtagande där stadsstrukturen i
östra Mellansverige ska utvecklas med spårtrafiken
som grund. Även tillgängligheten till Arlanda pekas
ut som en viktig förbättringspunkt. Att förlänga pendeltågssträckan anses inte vara aktuellt, det skulle
innebära alltför lång restid. Istället föreslår man ett
mellanting mellan pendeltåg och regionaltåg; regionalpendeln. Regionalpendeln är tänkt att fungera som
lokaltåg utanför pendeltågets upptagningsområde
och som snabbtåg inom området. Barkarby föreslås
bli regionaltågsstation och en spår
förbindelse till
Kista har utretts. Detta påverkar kommunikationsmöjligheterna till och från Bålsta.

Tunnelbanetåg i full fart vid Gamla stans
tunnelbanestation
Regional struktur
Görvälnkilen sträcker sig utmed Mälarens strand från
Judarnskogen i söder via Järfälla och Upplands-Bro
upp mot länsgränsen i nordväst och räknas som ett
område med regional grönstruktur. I RUFS:en anges
att kilen behöver utvecklas och preciseras i riktning
mot Enköping vilket innefattar Håbo kommun och
Bålsta.
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KAPITEL 3 BOENDE

ses miljöfrågan som central vid utformandet av bebyggelse. Den nya bebyggelsen i Bålsta ska främst
tillkomma i centrumnära lägen. Utgångspunkten för
detaljplaneringen ska vara stadstyperna småstad,
stenstad och trädgårdsstad. Bebyggelsen ska vara
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar för framtiden. Trygghetsaspekten ska väga tungt vid kommande detaljplanering. Idag flyttar 20-25 åringar från
Bålsta på grund av brist på lämpliga bostäder. På sikt
är det viktigt att verksamhetsområden som innehåller
industri, bensinstationer eller annan farligverksamhet
som är lokaliserad i närhet till bostadsområden bör
omlokaliseras till andra platser för att minska påverkan för de boende.

Bostadsutvecklingen

Tidigare planering och framtida
planering av Bålsta

Under perioden mellan år 1975-2008 har utvecklingen
av bostadsbeståndet skett genom en kraftig ökning av
småhus. Ökningen av bostäder i flerbostadshus har
inte varit lika stor. Ökningen har varit relativt konstant över tiden när det gäller flerbostadshus. Detta är
en effekt av det tidigare planeringsidealet där bostäder har skapats i öar. Den här typen av planeringsideal
är ytkrävande och hushåller inte med markresurserna.

Bålsta består idag främst av radhus och villor. Bebyggelsen har spritts ut över stora ytor i form av byar
mellan orörda naturområden. Den här typen av planeringsideal härstammar från 1960-70 talets planering, och innebär stora kostnader för samhället i form
av dyrare service och stort behov av investeringar i
vägar och cykelvägar. Detta planeringsideal innebär även ett stort bilberoende, och ett omfattande
behov av kollektivtrafik. Andra aspekter som påverkas är att möjligheten till integration försämras.
Det finns i dag en stor brist i Bålsta när det gäller
naturliga mötesplatser i form av torg och parker. Idag Ny bebyggelse i gamla Bålsta som ansluter till
kringliggande äldre bebyggelsen.
20

Befolkningsutveckling i Bålsta under perioden 1982-2008
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Befolkningsutvecklingen i Bålsta antalet boende.
Utvecklingen under perioden 1982-2008.

Befolkningspyramid över befolkning i Bålsta år
2008.
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Befolkningsutvecklingen i procent mellan perioden
1982-2008. Befolkningen i Bålsta har växt med 26
procent under perioden.

Befolkningspyramid över befolkningen i Bålsta 2008
jämfört med 1990. Åldersfördelningarna har jämnat
ut sig något under perioden.
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Förändringen i bostadsbeståndet under perioden
1975-2008. Uppdelat på flerbostadshus och småhus.
Källa: SCB

Jämförelsepyramid med riket som syns i gult. Håbo
har en ung befolkning med många barn. Även 35-44
åringar samt 60-64 utgör en stor andel av befolkningen.

21

Befolkningsutveckling
I slutet av år 2008 hade Bålsta med omland en befolkning som uppgick till cirka 15400 invånare. Det kan
jämföras med hela Håbo kommun som vid samma
tidpunkt hade en befolkning på 19225 invånare.
Befolkningsutvecklingen i Bålsta från 1982 har varit
kraftig. I tätorten med omland har befolkningen växt
med 26 procent mellan åren 1982-2008. Den ekonomiska krisen på 1990-talet innebar en svag befolkningsminskning i tätorten. Befolkningsutvecklingen
planade ut under mitten av 1990-talet men ökningen
har varit stabil under 2000-talet.

Nya bostäder på Väppeby Äng.

25 000 invånare år 2035
I det här avsnittet fokuseras på bostadsbyggandet i
Bålsta tätort. I Bålsta finns det stora obebyggda ytor
centralt som är lämpliga att bebygga med nya bostäder,
handel och verksamheter. Bebyggelse bör främst ske i
centrala lägen i form av flerfamiljshus med olika upp
låtelseformer för att möjliggöra boendekarriär. På så
sätt kan Bålsta behålla sina invånare i större utsträckning än tidigare. Detta beskrivs vidare i avsnittet Integration. För att planera för en befolkning på 25 000 invånare år 2035 behövs en planberedskap på 2500-3000
bostäder under de närmaste 25 åren. För att komplettera
bebyggelsen bör fler bostäder byggas som flerfamiljshus av stadstyperna småstad, stenstad och trädgårdsstad. En planberedskap på upp till 3500-4000 bostäder
för att Bålsta ska kunna växa upp till 30 000 invånare
år 2035. Västra Stockholm utpekas som ett utvecklingsområde i det regionala utvecklingsprogrammet
för Stockholmsregionen. Skola och omsorg ska byggas ut i samband med planeringen av nya områden och
när befolkningsunderlaget ökar. Kollektivtrafiken ska
också samordnas så att hållplatser och nya linjesträckningar tillkommer i önskvärd omfattning.
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I kapitel 4 kan du läsa mer om kommunikationer, i kapitel 10 och 11 kan du läsa mer om framtida behovet
av barnomsorg och utbildning och omsorg. I kapitel
12 kan du läsa mer om var ny bebyggelse föreslås
tillkomma.

Bostäder för ungdomar
Bålsta har brist på lägenheter med låg hyra och
mindre yta. Ungdomar efterfrågar 1-2 rum och kök
och detta bör det kompletteras med under planperioden för att göra orten ännu mer levande. Vid planering
av ungdomsbostäder bör materialval och utformning
noga övervägas, gärna tillsammans med ungdomar
för att få ner produktionskostnaderna och på så sätt
även hyrorna till en rimlig nivå. Det kan ske utan att
göra stora avsteg från byggstandard och kvalité. Centrala lägen är att föredra då ungdomar är rörliga och
efterfrågar kollektivtrafik, handel och nöje i sin närhet. Under 2008 och 2009 har flera demokratidagar
för ungdomar genomförts. Ungdomarna har framfört
önskemål om fler små lägenheter centralt belägna
med hyror på drygt 3100 kr per månad. Ungdomarna
skulle gärna bo kvar i Bålsta och pendla till annan ort
för studier om det skulle finns möjlighet att bo billigt.

Framtida bostadsbyggande
Som metod och diskussionsunderlag har vi valt att
använda olika stadstyper. Metoden används för att
underlätta beskrivningen av det framtida bostadsbyggandet. Här följer en kort beskrivning av småstad, stenstad och trädgårdsstad som är de stadstyper
som föreslås tillkomma under planperioden.
Småstad
Förtätningen av Bålsta ska ske genom att utveckla
småstaden som orten idag i mångt och mycket karaktäriseras av. Småstaden som stadstyp tillkom i samband med att bebyggelse växte fram vid landsvägar
och järnvägar. Stadstypen består ofta av blandade hustyper byggda i kvarter. Dessa består av 2-4 våningshus i olika hustyper och upplåtelseformer. Här finns
enfamiljshus, flerfamiljshus, parhus och radhus, både
som bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Småstaden består av funktionsblandning där arbetsplatser,
bostäder och verksamheter finns sida vid sida eller till
och med i samma byggnad. Här finns gemensamma
gårdar och parker men även privata trädgårdar.

Trädgårdsstad
Trädgårdsstaden som stadstyp härstammar från slutet av 1800-talet. Stadstypen består av hustyperna
flerfamiljshus, enfamiljshus, parhus och radhus som
alla har 2-3 våningar. Funktionerna i en trädgårdsstad är uppdelade på boende, handel och industri.
Dagens trädgårdsstäder uppförs ofta med mer blandade funktioner än de tidiga trädgårdsstäderna från
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.
Småstad i gamla Bålsta.
Stenstad
Stenstaden är ett namn på en stadstyp där byggnaderna är ordnade i kvarter. Kvarteren är byggda
kring gröna gårdar och byggnaderna ligger invid
gatu
livet. Byggnadssättet skapar tydliga gaturum
med en offentlig sida mot gatan och en mer privat
sida mot gården. I bottenvåningarna finns ofta butiker eller andra verksamheter. De övriga 2-6 våningsplanen består av bostäder i varierande storlekar och
upplåtelseformer. Denna typ av kvartersbebyggelse
saknas idag i Bålsta. Stenstaden återfinns i många
gamla stadskärnor. Ofta förs tankarna till Stockholms
innerstad som är ett storskaligt exempel på en äldre
stenstad, men i begreppet stenstad ryms också en mer
småskalig modern bebyggelse anpassad till Bålstas
unika förutsättningar och som innehåller mycket
grönska.

Modern Trädgårdsstad i Tullinge.

Trygghet och säkerhet
I detaljplaneprogram och detaljplaner ingår ett särskilt
avsnitt om trygghet och säkerhet. Varje program- och
planförslag analyseras av planavdelningen utifrån aktuell forskning och litteratur samt bedöms utifrån allmän kunskap och erfarenhet av trygghet och säkerhet
i fysisk planering. Nedan nämns några grundläggande
principer som används vid analysen.
Mängden människor och vid vilka tidpunkter som de
rör sig i ett område har en direkt inverkan på trygghet och säkerhet. Funktionsblandning ökar tryggheten
inom bebyggelseområden genom att utemiljön och
trafikstråken används under en större del av dygnet.
En blandning av olika verksamheter innebär rörelse
och naturlig övervakning med större spridning av
människor över dygnets timmar än till exempel renodlade bostadsområden.

Modern stenstad, kvarteret Traversen i Sollentuna.

Ur brottsförebyggande perspektiv är det en fördel att
koncentrera och samla olika trafikslag så att de tillsammans ökar närvaron av människor i utemiljön
och därmed skapar en grund för social trygghet. Av
samma orsak bör inte kommunikationsstråk i alltför
hög grad skiljas från bebyggelsen eftersom det då blir
en utglesning av människors närvaro. Byggnader bör
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kontinuerligt passeras av människor och gång- och
cykelvägar bör vara synliga från bebyggelsen. Särskilt viktigt är att entréer, lekplatser, parkeringsplatser
och gångstråk bör kunna överblickas från omgivande
bebyggelse.
I områden med flerbostadshus bör bilparkering lösas
med små parkeringsanläggningar i anslutning till bostadshusen. Parkeringsytor och garage ska vara överblickbara från bostäderna och vice versa. Fasader på
bostadshus bör inte vara slutna utan ha fönster även
i bottenvåningen. Fönsterlösa fasader löper risk att
drabbas av klotter och detta bör styra materialvalet.
Närheten till vatten kan vara en säkerhetsrisk om
stränder eller kajkanter är branta. Anslutningen mellan mark och vatten bör utformas med tanke på risken
för fall ner i vattnet. Släntning eller nedtrappning av
marken mot vattnet kan vara en lämplig lösning. Att
sätta upp staket kan behöva övervägas på känsliga
platser. Det bör skapas möjlighet att ta sig upp ur vattnet på egen hand någonstans. Livräddningsutrustning
ska finnas inom område beläget nära vatten.
Läs mer:
Bo tryggt 05, Polismyndigheten i Stockholms län
(finns även på webben på sabo.se)
Brott, bebyggelse och planering, Boverket 1998

Jämställdhet
Bålsta är del av både en storstadsregion och en kunskapsregion. Den här typen av regioner kännetecknas
av stor mångfald. Städer har alltid varit samlingspunkter för utbyte av tjänster, handel, nöjen och social
samvaro. Det ställer krav på att olika gruppers behov
och önskemål tas tillvara. Kvinnor och män ska ha
samma möjligheter att vistas i trygga miljöer på lika
villkor. Planprocessen i form av detaljplaneringen och
den översiktliga planeringen ska utgå från både kvinnor och mäns behov och önskemål. Som nämns ovan
är trygghetsperspektivet viktigt i målet om att skapa
ett jämställt samhälle där kvinnor och män känner sig
trygga och kan vistas i miljöer på samma villkor.
För att förklara ojämnställdhet kan problemet ses ur
ett genusperspektiv. Förenklat så innebär begreppet
genus de socialt konstruerade skillnader som finns
mellan kvinnor och män. I vårt samhälle förväntas
24

ofta fortfarande kvinnor ha huvudansvaret för hem
och barn, det vill säga det oavlönade arbetet. Kvinnor åker dessutom oftare kollektivt mellan olika aktiviteter. För att öka jämställdheten krävs att även
det oavlönade värderas högt och prioriteras i planeringen. Den fördjupade översiktsplanens bidrag för
att öka jämställdheten i samhället är att sträva efter att den fysiska närheten mellan arbete, förskola,
hem, och fritidsaktiviteter ökas. Detta genom att
eftersträva en bebyggelsestruktur som är funktions
blandad (dagis, affär, skola och hem ligger nära varandra) och väl fungerande kollektivtrafik, vilket frigör mer tid för den som sköter det oavlönade arbetet.

Tillgänglighet
Vägledande i arbetet med översikts- och detaljplaner
är god tillgänglighet för alla. Detta gäller såväl bostadsbebyggelse, kommunikationsleder som fritidsområden. Ett självklart grundkrav som ska ställas i
Bålstas stadsmiljö är att den ska vara tillgänglig och
användbar för alla. Den kommunala tillgänglighets
planeringen är ytterst komplex med många aktörer.
Handlingsprogram och lagstöd gällande tillgänglighet ska följas. I samhälls
planeringen kan hindren
minskas bland annat med en omsorgsfull fysisk planering, vilket kräver kunskap och förståelse om vad
tillgänglighet innebär för olika grupper av människor.
En handlingsplan för tillgänglighet tas fram under
2010 som ska ligga till grund för hur kommunen ska
arbeta med tillgänglighet för alla. År 2010 ska enligt
riksdagsbeslut enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade
i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på
befintliga allmänna platser. Lokalerna och platserna
kan vara privata eller ägda av kommuner eller staten.
Inventering av enkelt avhjälpta hinder pågår i kommunens lokaler och ett åtgärdsprogram kommer att
upprättas. Vid nybyggnation och nyanläggningar av
gator och torg tas alltid hänsyn till tillgänglighetsfaktorer. En tillgänglighetsguide kommer tas fram som
presenterar tillgängligheten, hur funktionshindrade
kan ta sig in i och fram i allmänna lokaler och platser.
Kommunen arbetar även med att förbättra informationen och kommunikationen för funktionshindrade.
Inom naturområden pågår även ett arbete tillsammans
med andra organisationer för att förbättra tillgängligheten. Under år 2010 kommer en ombyggnation av
kommunhusets entré att påbörjas. Anledningen till
ombyggnationen är att göra kommunhuset mer tillgängligt för alla.

Integration

handlar dels om hälsonivå och dels om fördelning
av hälsan bland olika grupper. Det övergripande måBålstas karaktär av små byar som är utspridda med let för svensk folkhälsopolitik är att skapa förutsättorörd natur eller mark emellan skapar åtskillnad. Be- ningar för en god och jämlik hälsa. Det är viktigt att
byggelsen är spridd och ensidig på så sätt att varje ta hänsyn till att det är stora hälsoskillnader beroende
område har en tidstypisk bebyggelse. Att blanda be- på kön, ålder, socioekonomisk status, etnicitet, funkbyggelsen har många fördelar. Till exempel främjas tionshinder och sexuell läggning. Folkhälsofrågan är
möten mellan olika människor och grupper och det inte en fråga i sig utan är ett perspektiv som kan föras
skapas möjligheter att göra en boendekarriär i sitt in i alla områden. Folkhälsan kan gynnas av att man
eget bostadsområde eller i tätorten. Under olika delar i samband med framtagande av beslutsunderlag tar
av livet har vi olika behov, möjligheter och preferen- hänsyn till de elva nationella målområdena för hälsa.
ser när det gäller boendet. Blandade områden där alla
åldrar, kön, etniciteter och inkomstklasser blandas De nationella målområdena för folkhälsa är:
skapar ett socialt hållbart samhälle. Handel och verksamheter som placeras integrerat med boende med- • Delaktighet och inflytande i samhället
för ökad rörelse på gator och torg. En ökad rörelse • Ekonomiska och sociala förutsättningar
gör att upplevelsen av trygghet också ökar. Med fler • Barn och ungdoms uppväxtvillkor
bålstabor ute på gatorna alla tider på dygnet kan brott • Hälsa i arbetslivet
förebyggas.
• Miljöer och produkter
• Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
• Skydd mot smittospridning
Barnperspektivet i planeringen
• Sexualitet och reproduktiv hälsa
• Fysisk aktivitet
Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling • Matvanor och livsmedel
konventionen om barnets rättigheter, den så kallade • Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel
Barnkonventionen. Sverige och nästan alla världens
länder har godkänt konventionen. Håbo kommun har Uppsala län har en folkhälsopolicy framtagen av
beslutat att en uppföljning av hur kommunen tillgo- Regionförbundet. Strategierna för Uppsala län är:
doser Barnkonventionen ska ingå i den fysiska planeringen. I detaljplaneprogram och detaljplaner ska • Goda livsvillkor
under rubrik Barnkonventionen behandlas konse- • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
kvenser av:
• Hälsosamma levnadsvanor
• Psykiskt välbefinnande
• vald bebyggelsetyp som våningsantal till
exempel.
Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort kan
• föräldrars bortovaro på grund av pendling
främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar
• lekmiljöers lokalisering och utformning
som ger människor möjligheten att göra hälsosamma
• lokalisering av förskolor och skolor
val. Risker som påverkar hälsan negativt kan mins• trafikmiljöers lokalisering och utformning
kas. Samtliga kommande kapitel innehåller mål som
även kan leda till en förbättring av folkhälsan i Håbo
Möjligheter att ta till vara barns intressen i samhälls- kommun.
planeringen ska undersökas.
Läs mer: Folkhälsopolicy för Uppsala län

Folkhälsa
Människors hälsa påverkas av många saker. Det
handlar dels om individuella faktorer och dels om
faktorer som samhället påverkar. De individuella faktorerna påverkar den individuella hälsan. Folkhälsa
handlar däremot om hälsotillståndet för befolkningen,
hur fördelas hälsotillståndet mellan hälsa och ohälsa
bland medborgarna? Bedömningen av folkhälsan
25

Konsekvenser
Förtätningen av Bålsta bedöms ge positiva miljökonsekvenser i form av att behovet av transporter minskar i
jämförelse med spridd bebyggelse. Boende i form av stadstyperna småstad, stenstad och trädgårdsstad planeras i lägen där kollektivtrafik är möjlig. Det centrala läget på ny bebyggelse ger möjlighet att ansluta de nya
bostäderna till befintlig infrastruktur. Dessutom gör de centrumnära utbyggnadsområdena det möjligt för fler
att gå och cykla till sina målpunkter.
Befolkningsstatistiken visar tydligt att det saknas bostäder för unga vuxna. Planen föreslår att mindre bostäder tillkommer i centrala lägen med fokus på materialval för att hålla hyrorna nere. Det kommer att innebära
att fler unga Bålstabor kan bo kvar i kommunen. Mindre lägenheter är också positivt för andra grupper som
efterfrågar dessa bostäder.
Fokuseringen på förtätning innebär att vissa centrala områden med grönska kommer att försvinna. Landskapsbilden i centrala Bålsta kommer att påverkas och en del skogspartier kommer tas i anspråk för bebyggelse. I Gröna
dalen föreslås utbyggnad i form av ett bostadsområde i kombination med en grönskande park med våtmark för
rening av dagvatten. Parken ska utgöra promenadstråk ner till Mälaren I tidigare planer har Gröna dalen bevarats
som åkermark alternativt omvandling till stor park. Ett för stort parkområde kan upplevas som otryggt vissa timmar på dygnet. Ett område kombinerat med bostäder, verksamheter och park är att föredra ur trygghetssynpunkt.
Förutsättningar finns för att trygghet och säkerhet byggs in från början i nya bebyggelseområden. Trygghet och säkerhet kan i vissa fall förbättras även i befintliga områden i anslutning till nya bebyggelseområden i samband med detaljplaneläggning. För att planeringsinriktningen ska uppnås måste trygghet och
säkerhet eftersträvas även vid projekteringen av nya områden. En ökning av invånarantalet från 15400
personer till 25000 personer under planperioden kommer att ge ett bättre underlag för både handel, näringsliv och kollektivtrafik.
Genomförandet av den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort ger förutsättningar för att förbättra folkhälsan. Under arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort har Håbo kommun försökt att
ge medborgarna möjlighet till att delta och föra en dialog om samhällets fortsatta utveckling. Innan samråd har
företag och föreningar haft möjlighet att delta i diskussion. Under samrådet har samrådsmöten och öppet hus
hållit för att möjliggöra medborgarnas delaktighet och inflytande. Flera av de mål och inriktningar som anges i
planen kan delas in under de nationella målområdena för folkhälsa och strategierna för folkhälsa i Uppsala län.
Folkhälsan kan förbättras genom till exempel utbyggnad av gång- och cykelvägar, fler arbetsplatser på orten,
mål om grönområden och rekreation och inriktningar för hälsa och säkerhet. De delar av planen som skulle
kunna vara sämre ur folkhälsoperspektiv är risk för ökad bullerstörning på grund av nya vägar eller utökning
av järnvägstrafiken samt att nya vägar kan upplevas som barriärer.
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Konsekvenser
Förtätningen av Bålsta bedöms ge positiva miljökonsekvenser i form av att behovet av transporter minskar
i jämförelse med spridd bebyggelse. Boende i form av
stadstyperna småstad, stenstad och trädgårdsstad planeras i lägen där kollektivtrafik är möjlig. Det centrala
läget på ny bebyggelse ger möjlighet att ansluta de
nya bostäderna till befintlig infrastruktur. Dessutom
gör de centrumnära utbyggnadsområdena det möjligt
för fler att gå och cykla till sina målpunkter.

Genomförandet av den fördjupade översiktsplanen
för Bålsta tätort ger förutsättningar för att förbättra
folkhälsan. Under arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort har Håbo kommun försökt att ge medborgarna möjlighet till att delta
och föra en dialog om samhällets fortsatta utveckling.
Innan samråd har företag och föreningar haft möjlighet att delta i diskussion. Under samrådet har samrådsmöten och öppet hus hållit för att möjliggöra
medborgarnas delaktighet och inflytande. Flera av
Befolkningsstatistiken visar tydligt att det saknas de mål och inriktningar som anges i planen kan debostäder för unga vuxna. Planen föreslår att mindre las in under de nationella målområdena för folkhälsa
bostäder tillkommer i centrala lägen med fokus på och strategierna för folkhälsa i Uppsala län. Folkhälmaterialval för att hålla hyrorna nere. Det kommer att san kan förbättras genom till exempel utbyggnad av
innebära att fler unga Bålstabor kan bo kvar i kom- gång- och cykelvägar, fler arbetsplatser på orten, mål
munen. Mindre lägenheter är också positivt för andra om grönområden och rekreation och inriktningar för
grupper som efterfrågar dessa bostäder.
hälsa och säkerhet. De delar av planen som skulle
kunna vara sämre ur folkhälsoperspektiv är risk för
Fokuseringen på förtätning innebär att vissa centrala ökad bullerstörning på grund av nya vägar eller utökområden med grönska kommer att försvinna. Land- ning av järnvägstrafiken samt att nya vägar kan uppskapsbilden i centrala Bålsta kommer att påverkas levas som barriärer.
och en del skogspartier kommer tas i anspråk för bebyggelse. I Gröna dalen föreslås utbyggnad i form av
ett bostadsområde i kombination med en grönskande
park med våtmark för rening av dagvatten. Parken ska
utgöra promenadstråk ner till Mälaren I tidigare planer har Gröna dalen bevarats som åkermark alternativt omvandling till stor park. Ett för stort parkområde
kan upplevas som otryggt vissa timmar på dygnet. Ett
område kombinerat med bostäder, verksamheter och
park är att föredra ur trygghetssynpunkt.
Förutsättningar finns för att trygghet och säkerhet byggs
in från början i nya bebyggelseområden. Trygghet och
säkerhet kan i vissa fall förbättras även i befintliga
områden i anslutning till nya bebyggelseområden i
samband med detaljplaneläggning. För att planeringsinriktningen ska uppnås måste trygghet och säkerhet
eftersträvas även vid projekteringen av nya områden.
En ökning av invånarantalet från 15400 personer till
25000 personer under planperioden kommer att ge ett
bättre underlag för både handel, näringsliv och kollektivtrafik.
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KAPITEL 4 KOMMUNIKATIONER

Framtidens resande
För att kunna skapa ett samhälle som är hållbart ur
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv är
det viktigt att utforma kommunikationerna därefter.
Genom att utveckla Bålsta med hjälp av förtätning
fokuserad på stadstyperna stenstad, småstad och
trädgårdsstad skapas ett miljösmartare samhälle.
Med en hållbar stadsutveckling kommer ett minskat
behov av resor då närheten till arbete, fritidsaktivteter och service ökar. Gång- och cykeltrafiken tillsammans med kollektivtrafiken utgör grunden för
att nå målet om en fossilbränslefri kommun år 2050.

Järnvägen
Idag består järnvägen av dubbelspår genom Bålsta
tätort. Mälarbanan är av riksintresse för kommunikationer. Efterfrågan på tågtrafik förväntas öka i
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framtiden. Bålsta har pendeltåg som går till Stockholm varje halvtimme under trafikdygnet. SL är ansvarig för denna trafik men den bekostas av både UL
och SL. Pendeltågstrafiken till Bålsta startade under
augusti 2001. Regionaltågen går till Stockholm,
Enköping, Västerås och i vissa fall även till Göteborg. Pendeltågstrafiken bör utökas till åtminstone
15-minuterstrafik i samband med att utbyggnaden
till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll blir
färdigställd. Den i RUFS föreslagna regionpendeln
bör även stanna vid Bålsta station eftersom pendlingsunderlaget redan nu är stort och förväntas öka
under planperioden. Det är av största vikt att även
regionaltågen fortsätter att stanna på Bålsta station
för att järnvägen ska kunna konkurrera med bil
trafiken. Tågtrafiken är dock känslig för störningar.
En försening någonstans i Sverige påverkar hela tåg
nätet, det eftersom åtta av tio tågresor startar eller
slutar på Stockholms central.
Spårkapaciteten räcker på många håll inte till. I och
med Citybanan och projektet med två nya spår på
sträckan Tomteboda-Kallhäll kommer pendeltågen
att få egna spår på sträckan Kallhäll-Södra station.
För att i framtiden kunna bygga fler spår från Upplands-Bro till Bålsta reserveras mark för två nya spår
från kommungränsen i söder till Bålsta station. Banverket bör påbörja en förstudie för förlängning av
de fyra spåren på sträckan Kallhäll-Bålsta i början
av planperioden. I samband med att detaljplaneprogrammet för centrum ska även området runt resecentrum utredas.

Den regionala kollektivtrafiken bekostas av Landstinget i Uppsala och planering och upphandling utförs
av Upplands lokaltrafik. En dialog förs med utredare
på Håbo kommun. Inom planperioden bör bussarna
drivas på förnyelsebara bränslen eller grön el. Det är
en viktig del i kommunens mål att bli fossilbränslefri
kommun.
Pendling till och från Håbo kommun

Pendeltåg på väg till Bålsta.
Kollektivtrafik
I Bålsta finns det behov av att utveckla resecentrum
så att det blir mer integrerat med övrig bebyggelse
i området. Bebyggelse i nära anslutning till dagens
busstorg är att föredra ur trygghetsperspektiv. Fler
människor är i rörelse och på så sätt blir det fler ögon
på gatan.

Utpendling
Kommun
Stockholm
Järfälla
Upplands-Bro
Solna
Sigtuna
Enköping
Sollentuna
Uppsala
Sundbyberg
Upplands-Väsby
Övriga kommuner
Län
Stockholms län
Uppsala län
Västmanlands län
Övriga län
Totalt

Män
1 386
407
316
295
174
114
178
120
104
95
449

Kvinnor
972
364
373
296
167
151
78
133
97
72
180

Totalt
2 358
771
689
591
341
265
256
253
201
167
629

3186
253
49
150
3638

2519
290
25
49
2883

5705
543
74
199
6521

97

Totalt
555
214
188
138
93
46
41
28
23
19
351

Idag pendlar ungefär 6500 personer från kommunen varje dag. Det är en stor andel av befolkningen
och det ställer stora krav på en bra samordning,
främst mellan SL och UL, för att resenärerna enkelt Tabell 1 Källa SCB Ampak 2007 utgiven 2009
ska kunna byta mellan olika trafikslag. Det krävs en
bättre samordning av biljettsystem, taxor och rese Inpendling
garantier för resandet mellan länen. Det är också vik- Kommun
Män Kvinnor
tigt att trafiken utformas så att administrativa gränser Enköping
285
270
i form av till exempel länsgränser tas bort. SL och Stockholm
149
65
UL har fördjupat sitt samarbete och tagit fram flera Upplands-Bro
85
103
nya kort för resor över länsgränsen. Idag finns ett så Uppsala
70
68
kallat ”Bålstatillägg” där resor över länsgränsen till Järfälla
58
35
Stockholm kostar extra. Hösten 2009 kostade ett kort Västerås
24
22
för resor till och från Bålsta 320 kronor mer än mot- Sigtuna
22
19
svarande kort för resor inom Stockholms län. Det här Upplands-Väsby
23
5
tillägget bör tas bort snarast möjligt för att göra kol- Sundbyberg
13
10
lektivtrafiken mer attraktiv för Håboborna.
Sollentuna
12
7
Övriga kommuner

254

Den lokala kollektivtrafiken består av tre busslinjer
som går mellan Bålsta station och Kalmarsand, Hagviken samt Skörby. Landsbygdstrafiken består av två Län
busslinjer, en till Skokloster och en till Krägga. Kom- Stockholms län
494
275
munen bekostar trafiken inom Bålsta och till Skokloster Uppsala län
372
354
samt Krägga. Planering och upphandling görs av tjäns- Västmanlands län
32
26
temän på Upplands lokaltrafik i samråd med utredare Övriga län
97
46
på Håbo kommun. Regionaltrafiken utgörs av bussar Totalt
995
701
till Arlanda, Enköping, Kista, Uppsala och Örsundsbro. Tabell 2 Källa SCB Ampak 2007 utgiven 2009

769
726
58
143
1 696
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Det finns behov av att utveckla trafiken mellan Bålsta
och Uppsala. Upplands lokaltrafik har föreslagit att
en ny bytesterminal upprättas i Litslena i Enköpings
kommun. På så sätt kan turtätheten öka.

Lokalbuss i Bålsta.
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Vägar

tillkommande industriområdet i norra planområdet ska
få en tillräckligt dimensionerad anslutningsväg till E18
Vägverket är väghållare för E18 och länsvägarna. genom områden där få boende finns.
Med stöd av Väglagen 47 § beslutade länsstyrelsen
2008-04-30 att utöka byggnadsförbud vid E18. Inom En ny vägsträckning föreslås mellan stationsrondel50 meter från vägen, som också är av riksintresse, len till Åsenleden till Dragets industriområde för att
får inte byggnader tillkomma. Riksintressena pre- komplettera vägnätet ytterligare (markerad med B i
senteras i kapitel 13. Längs länsväg 545 råder bygg- kartan).
nadsförbud inom 12 meter från vägen.
Mellan Södra Bålstaleden och det nya verksamhetsHåbo kommun är den främsta väghållaren inom Bålsta området Häradsallmänningen och bostadsområdet
tätort. Inom planområdet finns även enskilda vägar.
Nya Kalmarsand föreslås en ny vägsträckning för att
korta vägtransporter inom Bålsta till och från dessa
Kommunikationerna till Arlanda från Bålsta är un- nya områden (markerad med C i kartan).
dermåliga. En ny vägförbindelse från Arlanda i riktning mot Bålsta, Enköping och Västerås bör prio- Om vatten- och avloppsutbyggnad blir möjlig i Torriteras i trafikplaner för Uppsala län och i nationella resta/Talltorp finns behov av en ny väg istället för
trafikplaner. Länsväg 263 bör omarbetas till nationell Torresta byväg som i nuläget inte klarar ett ökat
väg och göras om till riksintresse för dess betydelse behov av transporter. Föreslagen sträckning knyter
för väst-östliga kommunikationer till Arlanda. Vägen ihop Viby, Hagviken, Torresta och Talltorp (markebehöver en ny rakare sträckning och högre standard rad med D i kartan).
för att öka tillgängligheten till Arlanda både med bil
samt kollektivtrafik. Vägen är också viktig när det I samband med detaljplanering av Södra delen av
gäller tunga godstransporter från Arlanda men även Gröna dalen ska trafiksituationen utredas i området.
från Kapellskär.
Målet är att ingen tung trafik ska ledas genom framtida bostadsområden vid Gröna dalen.
En hastighetsplan har tagits fram för tätorten Bålsta.
Hastighetsplanen är avsedd att användas som stöd för
kommunen vid beslut om högsta tillåtna hastighet.
Bil- och lastbilstrafikens tillgänglighet kan bli dimensionerande i transportrummet. Huvudvägnätet ska
locka till sig trafik från lokalnätet vilket skapar krav
på en bättre framkomlighet och därmed en högre hastighetsnivå på detta nät jämfört med lokalnätet.
Kraftleden är ett framtida utredningsområde (markerad U i kartan). Det har inkommit ett medborgarförslag
avseende förbud mot tungtrafik. Gatuavdelningen bör
pröva förslagen till åtgärder i början av planperioden. Nya leder kan avlasta vägar i bostadsområden.
Behov av nya vägar
För att klara av en befolkningsökning och försörja
nya bostadsområden måste vägar tillkomma i önskvärd utsträckning. Sträckningarna är principiella
och inte exakta dragningar.
I västra planområdet ska en matarled mellan norra Kraft
leden och vägen till Lastberget tillkomma (markerad
med A i kartan). Detta dels för att avlasta bostadsområden från genomfartstrafik och dels för att det föreslagna
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Gångvägar och cykelvägar
Möjligheter att gå, cykla eller åka moped styrs i hög
grad av biltrafiken och indelningen av gatans bredd.
Hastigheten spelar också roll för trygghet och säkerhet. Gång- och cykelvägar bör läggas där det finns
människor till exempel intill eller genom bostadsområden istället för utanför. Idag saknas sammanhängande gång och cykelvägar från bostadsområden till
viktiga målpunkter i kommunen, till exempel stationen, centrum, vårdcentral men även till skolor, fritidsanläggningar och natur- och reaktionsområden.

Behov av nya gång- och cykelvägar

Tillgänglighet

Behovet av nya gångvägar och cykelvägar redovisas Tillgänglighet skapas i samverkan mellan bebyggelpå kartan i detta kapitel. Här följer en kort beskriv- sens lokalisering och trafiksystemets uppbyggnad.
ning av var objekten ligger.
Tillgänglighet kan definieras som den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisaFrån Gransäterskolan till Grans gård (markerad E i tioner kan nå det utbud och de aktiviteter som de har
kartan).
behov av. Tillgänglighetsanspråken består av tre delar, gång- och cykeltrafik, bil- och lastbilstrafik samt
Utmed Kalmarleden från Viby äng till Vibyskolan kollektivtrafik.
(markerad F i kartan).
I Bålsta är Södra Bålstaleden, Stockholmsvägen, KalUtmed södra delen av Kraftleden till Kalmarvägen marleden, Råbyleden, Kraftleden, Enköpings-vägen,
(markerad G i kartan).
Västerhagsvägen, Centrumleden och Kalmarvägen
det huvudvägnät som utgör en sammanbindande länk
Utmed Stockholmsvägen från Fånäs till Kalmarsand mellan Bålstas bostadsområden och verksamhets
(markerad H i kartan).
områden. Vägarnas karaktär och standard samt funktionen varierar beroende på hur de används. I den
En regional gång- och cykelväg mellan Bålsta och infrastrukturplan som kommer att tas fram, kommer
Bro längs väg 840. Upplands-Bro kommun har i sitt åtgärderna som behövs för att möta framtidens krav
samrådsförslag till ny översiktsplan förslag på en på framkomlighet och säkerhet att belysas. I tätortens
gång- och cykelväg fram till gränsen mot Håbo kom- bostadsområden är hastigheten idag 30 km/tim, vilket
mun. Håbo kommuns förslag ansluter till Upplands- upplevs av många boenden som otryggt. Begäran om
Bro kommuns och vid färdigställandet blir det möjligt hastighetsdämpande åtgärder efterfrågas. Den tunga
att snabbt och trafiksäkert cykla mellan Bålsta och trafiken till och från industriområdena måste koncenBro, men även vidare in mot de centralare delarna av treras till huvudvägnätet för att skapa en bra trafikStockholm.
miljö i anslutning till bostadsområdenas vägnät.
En cykelväg mellan Råbyleden och Kalmar kyrka är
ett utredningsobjekt, inte införd på kartan. Sträckningen och nyttan med dragningen ska utredas i samband med utbyggnad vid Frösundavik.

Nya gångvägar och cykelvägar i närheten av vägar
skapar trygghet.
Läs mer om framtida markanvändning i kapitel 12.

Mångfald och jämställdhet
Statistik visar att män och kvinnor har olika resmönster (Transek 2006). Idag finns kunskapsbrister när det
gäller det här området. Skillnaden i resmönster har
sin grund i skillnader i arbetsfördelningen i hemmet.
Kvinnor tar fortfarande mer hand om barnen, handlar och uträttar ärenden. Kvinnor använder ofta kollektivtrafiken för korta resor med många stopp. Män
reser ofta längre sträckor men istället den raka vägen
mellan en startpunkt och en målpunkt, med bilen som
det främsta transportsättet. Samman
fattningsvis så
lämpar sig bilen bättre för kvinnors resmönster men
trots detta använder kvinnor oftare kollektivtrafiken.
(Jämställdhet nästa 2008 och Förslag till nationell
plan för transportsystemet 2010-2021 utgiven 2009).
Resonemang som förts vid trafikplanering har tidigare haft en stark koppling till traditionella familje
bildningar. Perspektivet måste vidgas. Det finns
idag olika typer av familjebildningar så som regnbågsfamiljer och ensamstående föräldrar. Dessa
faller utanför ramarna för de kriterier som nämns
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kring män och kvinnors resvanor. Framtidens planering bör utgå från mångfald, jämställdhet i efter
frågan både vad det gäller kollektivtrafik, vägar,
gång- och cykelvägar samt spårbunden trafik. En
stark koppling till trygghet bör göras i samband
med övergripande planering och detaljplanering. De
framtida transportsätten ska inte utgå ifrån att fastslå
könsroller. Övergripande kollektivtrafikplanering
och trafikplanering bör utgå från att tillgodose alla
människors möjligheter och behov av att transportera sig, oavsett om målet är fritidsaktiviteter, barn
passning, arbete eller något annat. Idag är utvecklingen inom kollektivtrafiken kopplad till att skapa
effektiva och snabba stomlinjer som är anpassad
för pendling och för det resmönster som män i stor
utsträckning har haft. Fokus bör ligga på effektiva
stomlinjer som förflyttar människor långa sträckor
på ett mer miljövänligt sätt än till exempel personbilen. Det bör också göras satsningar på möjligheter
att resa kortare med mer lokala linjer. Möjligheterna
att kombinera olika trafikslag som att gå, cykla, åka
bil eller kollektivt bör förbättras.

Att kunna kombinera olika trafikslag som gång,
cykel och kollektivtrafik är viktigt för att minska
utsläppen av fossila bränslen.

Konsekvenser
Utspridda bostadsområden ger upphov till ett ökat
behov av transporter. Förtätningen sätter fokus på
att ett bättre underlag för kollektivtrafiken och ökar
möjligheterna att välja att gå och cykla istället för att
åka bil. Förtätningen kan också innebära en större
trafikmängd i centrum. Koncentrationen till centrum
och pendeltågsstationen ger möjlighet för fler att nå
pendeltåget utan att behöva ta bilen till pendlings
parkeringen. De perifera områdena kommer att
innebära ett ökat bilberoende då det är svårt att få
ett underlag i dessa områden som motiverar kollek34

tivtrafik. Dessutom finns det en risk att gång- och
cykelavståndet upplevs som för långt.
Befolkningsökningen ger möjlighet till att i framtiden få fler pendeltågsavgångar. Det är under förutsättning att järnvägskapaciteten byggs ut med fler
spår på sträckan Kallhäll-Tomteboda.
Utbyggnaden av gång- och cykelvägar inom kommunen innebär möjligheter för fler att ställa bilen
och resa inom Bålsta på ett mer klimatsmart sätt.
Det har tidigare saknats en koppling till Stockholms
län när det gäller gång- och cykelväg. Det är positivt att Upplands-Bro föreslår en ny cykelväg till
kommunen vid länsväg 840 i sitt samrådsförslag
till ny översiktsplan. Därför kompletterar Bålstaplanen med en cykelväg som fortsätter från kommungränsen i söder fram till Bålsta centrum och station.
Därmed blir Bålsta helt integrerat i Stockholms läns
cykelnätverk och det är möjligt att nå stora delar av
Stockholmsregionen på säkra cykelvägar. Det skapar också möjlighet att arbetspendla med cykel till
både Bro och Kungsängen.
Planen förslår nya vägsträckningar. De kan vara negativa ur miljösynpunkt, om fler väljer att ta bilen.
Flera av vägsträckningarna förväntas medföra att
genomfartstrafik försvinner från en del bostadsområden. Kraftleden förväntas bli mindre belastad och
det innebär att bullret för de kringboende förväntas minska. Nya verksamhetsområden är placerade
med nära anslutning till E18 för att tunga och farliga
transporter inte ska behöva belasta områden med boende. Utbyggnad av vägar och gång- och cykelvägar
innebär ökade driftskostnader. Ökad belastning på
befintliga vägar kan öka behovet av underhåll.
Nya vägar kan även vara negativt ur kulturmiljösynpunkt. Framtida sträckningar ska övervägas. Om
möjligt ska sträckningar som skyddar kulturmiljö
intresset väljas. Utredningar om exakta vägsträckningar görs i detaljplaneskedet.
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KAPITEL 5 NÄRINGSLIV

Varje år startas ungefär 140 nya företag i kommunen, vilket placerar Håbo i topp i Uppsala län. Till de
stora företagen inom kommunen hör Gyproc, Benders,
ICA, Aronsborg och Nordform.
Västerskog är det senaste planerade stora industriområdet och området är snart helt utbyggt. De
senaste åren har efterfrågan på industrimark ökat
kraftigt i kommunen. Det geografiska läget med närhet till både Stockholmsregionen och Uppsala samt
välutbyggda kommunikationer i form av Mälarbanan och E18, är en av Håbo kommuns främsta fördelar när det gäller att få nya företag att etablera sig
i kommunen.

Sysselsättning

I Håbo kommun finns i nuläget ca 1800 registrerade
företag. Av dessa är ca 1100 enmansföretag, enskilda
firmor. Kommunen har sedan lång tid tillbaka en tradition av småföretagande, endast ett av kommunens
privata företag har över 100 anställda. Idag har 590
av företagen mellan 1 och 9 anställda.
Byggindustrin har ett starkt fäste i Håbo kommun.
Det finns idag fyra stora företag samt en mängd enmansföretag som arbetar inom byggbranschen. Jämfört med Sverige i stort och Uppsala län har branschen i kommunen dubbelt så stor potential. Det
finns även några stora företag inom konferenssektorn.
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Idag är cirka 9500 personer av Håbos invånare för
värvsarbetande
. 6500 personer pendlar varje dag
från kommunen, varav de flesta pendlar till Stockholms län. Pendling sker även till bland annat Enköping, Uppsala och Västerås. I Håbo kommun finns
drygt 5000 arbetstillfällen och av dessa finns 24 procent inom offentlig förvaltning och utbildning. 18
procent finns inom handel och kommunikationer, 13
procent inom byggverksamhet. Som nämns i omvärldsanalysen i kapitel 1 är sysselsättningen hög
i Håbo kommun. Förutom det offentliga är arbetsgivarna i Håbo kommun relativt små. Den största
privata arbetsgivaren hade år 2008 138 st heltids
anställda.

Handeln
I Håbo kommun domineras handeln av det centrala
inomhuscentrumet, där ICA är den största handlaren
och står för ungefär 40 procent av omsättningen. I
centrum finns också några stora kedjor representerade. Efter Stockholmsvägen finns 80-talet mindre
butiker i skilda branscher, med störst koncentration
kring gamla Bålsta. Även i Dragets industriområde
finns handel etablerad.

turen ger möjligheter till upplevelser. I Håbo finns
även en stor mängd runstenar, fem medeltida kyrkor
samt många intressanta vandringsleder. I kommunen finns milslånga Mälarstränder som kan utvecklas för båtliv och friluftsliv. Kommunen ser gärna en
utveckling av fler övernattningsmöjligheter i form
av hotell och vandrarhem. På så sätt kan turismen
utvecklas ännu mer.

Näringslivsstrategi
Sedan år 2007 arbetar det kommunala bolaget Håbo
Marknads AB med näringslivsfrågorna i Håbo kommun. Bolagets arbete sker intensivt inom följande
områden för att stötta näringslivet.
Utveckla befintligt näringsliv genom stöttning,
samverkan, utbildning och EU projekt.
Medverka till att skapa nya företag genom rådgivning och förmedling av kontakter.

Arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen för att skapa fler arbetstillfällen på hemmaplan
Turism och besöksnäringen
och ett större utbud inom näringslivet. Detta hänger
delvis samman med målet om att utveckla ett nytt
I Håbo kommun finns två stora turistdragare. Åbergs verksamhetsområde i form av området Härads
Museum med stora samlingar av serie och popkonst, allmänningen som är lokaliserat utefter E18.
serieoriginal och Disneyföremål är den ena. Den andra attraktionen är Skoklosters slott som uppfördes Det ska vara enkelt att driva företag i kommunen
under den svenska stormaktstiden på 1600-talet och och därför hjälper Håbo Marknad till med lotsning
som har över 50 000 intressanta föremål och hela till rätt kontaktperson inom Håbo kommun.
interiören bevarad från tiden. Tillsammans lockar de
två över 60 000 besökare till kommunen varje år.
Skapa goda kontakter mellan skola och näringsliv genom att medverka till ett ökat entreprenörs
tänkande i hela skolsystemet.
Bålsta centrum

Utveckla nya verksamhetsområden för företagens framtida expansion. Idag börjar den befintliga
verksamhetsmarken att ta slut, därför är det viktigt
att påbörja planeringsarbetet för ett nytt verksamhetsområde, Häradsallmänningen utefter E18. Fler
Bålstabor ska få möjlighet att arbeta på hemmaplan.
Idag finns ett flertal mindre verksamhetsområden:
Bista, Dyarne, Draget, Lillsjön och Västerskog.
Åbergs museum är en av huvudattraktionerna i Bålsta. Nya verksamhetsområden beskrivs ytterl igare
i kapitel 12 Markanvändning.
I Håbo kommun finns fem konferensanläggningar
som gör Håbo till ett av Sveriges konferenstätaste
områden. Över 70 000 konferensgäster besöker
Håbo kommun varje år. Den tätortsnära vackra na37

Konsekvenser
Håbo är en pendlingskommun i stor utsträckning.
Planens grund har varit att föra in mer verksamhetsmark i Bålsta för att möjliggöra att fler kan arbeta i
sin hemkommun. Nya verksamhets
områden i planen är placerade på ett sådant sätt att genomfartstrafik genom Bålsta inte är nödvändig. Områdena är
lokaliserade kring E18 och järnvägsspåret, då minimeras buller från transporter och risker med farligt
gods. Målet är att tunga transporter inte ska öka och
belasta det lokala vägnätet. Nya verksamhetsområden
gör det möjligt för fler Bålstabor att finna arbete på
hemmaplan. Befintliga verksamhetsområden som är
lokaliserade till attraktiva lägen vid Mälarens vatten
eller nära bostadsområden bör påsikt omlokaliseras
till lägen som är bättre anpassade för verksamheterna.
Det kan minska behovet av transporter i vilket får
positiva effekter på miljön. Fler övernattningsmöjlig
heter i form av hotell och vandrarhem skulle innebära
att turismen kan utvecklas ännu mer. Etablering av
handel i verksamhetsområden bedöms ge ökad trafik
inom Bålsta. Om närheten ökar kan det innebära att
bilresorna till målpunkter utanför kommunen minskar avseende handel. Externhandel kan få effekter på
befintliga handelsområden men kan innebära att fler
väljer att göra sina inköp i kommunen.
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Planläggning och näringsliv
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KAPITEL 6 NATUR, KULTUR OCH REKREATION

Mälaren med öar och strandområden är riksintresse
områden enligt miljöbalkens 4:e kapitel. I detta
område ska turismens och friluftslivets, särskilt det
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen om man ska tillåta exploatering eller andra ingrepp i miljön.
Naturreservat är en skyddsform som avser att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla miljöer eller tillgodose behov av området för friluftslivet enligt miljöbalkens 7 kapitel § 4. Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns det tre
naturreservat; Kalmarnäs, Granåsen samt Ekillaåsen.
Granåsen är ett kommunalt beslutat naturreservat som
tillkom år 2007.

Natur

Enligt miljöbalkens 7 kapitel § 27 ska Naturvårdsverket föra förteckning över naturområden som bör beredas skydd eller har beretts skydd enligt direktiv om
bevarande av vilda fåglar eller om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, så kallade Natura
2000-områden. Inom området för Bålstaplanen är
Stora och Lilla Ullfjärden, Ekillaåsens naturreservat
samt Kalmarnäslandet utsedda som Natura 2000-områden. Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men
innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste
avgöras i varje enskilt fall utredas vilka åtgärder som
kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas. Natura
2000 områden är av riksintresse enligt miljöbalken 4
kap 8§. Vid detaljeplaneringläggning i eller intill Natura 2000-område ska miljökonsekvens
beskrivning
upprättas. Bygglovsbeslut ska sändas till länsstyrelsen enligt plan- och bygglagen.
Området inom denna fördjupade översiktsplan består
till relativt liten del av ängs- och hagmark, ädellövskog och våtmarker, men dessa biotoper är viktiga att
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skydda. Övriga biotoper som bör skyddas är strandängar, lövskogar, äldre barrskog, sumpskog och
skyddsvärda vattendrag. Barrskog, blandskog och
åkermark är de vanligast förekommande biotoperna.

1
innebär högsta naturvärde
Utgörs bland annat. av naturtyp som
• är mycket sällsynt eller unik
• är speciell för den naturgeografiska regionen
• har en vital lokal för en art vars existens i landet
är hotad
• innehåller många hotade arter
• har unika geologiska bildningar
2

innebär mycket högt naturvärde

3

innebär högt naturvärde

Allmänna skyddsvärden innebär större sammanhängande områden där själva helheten är det avgörande,
till exempel ett större odlingslandskap, ett åsparti, en
ö eller udde eller omgivningarna kring en sjö.
Speciella skyddsvärden innebär noggrant avgränsade
områden som har valts ut på grund av en speciell naturkaraktär eller som har specifika värden ur de nedan
angivna värdeaspekterna.
Naturvärden
B= Botaniska värden
F= Värden för rörligt friluftsliv
G= Geologiska värden
K= Kulturella värden
H = Hydrologiska värden
L = Värden för landskapsbilden
Z = Zoologiska värden
Naturupplevelserna finns i Bålsta.

Skogsstyrelsen har beslutat om ett visst skydd, mot
Naturvårdsfrågorna är en viktig faktor i planeringen ersättning till markägarna, för så kallade nyckelbioav markanvändningen. I kommunen finns värdefulla toper i skogsbruket. Detta är ett kvalitetsbegrepp som
och vackra landskapspartier med hög biologisk mång- avser skogsområden där man finner eller förväntas
fald, speciellt i områdena nära Mälaren. Den rikliga finna rödlistade arter som har en nyckelroll i mångtillgången på natur medför därför också att stora delar faldens möjligheter att överleva skogsbruket. Inom
av kommunen är viktiga rekreationsområden. I den området för den fördjupade översiktsplan finns det
naturinventering från år 2009 som Upplandsstiftelsen fyra nyckelbiotoper.
gjort utpekas 85 områden. Det finns inom området
för denna fördjupade översiktsplan 30 områden med De är:
höga eller mycket höga naturvärden redovisade och • En lövskogslund och bäckravin vid Vattunöden
beskrivna. Ett flertal av de redovisade områdena sam- • En blandsumpskog inom fastigheten Skörby 5:1
manfaller med områden av riksintresse, naturreservat
inom reservområdet norr om Lastberget
eller områden av regionalt intresse för naturvården.
• En barrnatur- och sandbarrskog öster om Lillsjön
• En naturlig, meandrande skogsbäck norr om LillObjekten redovisas i tre olika klasser 1, 2, eller 3 med
sjön intill E18.
allmänna eller speciella skyddsvärden.
I förordningen om områdesskydd 1998:1252, bilaga
1, finns en förteckning över vilka områden som är
biotopskyddsområden enligt miljöbalken 7 kap 11 §.
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Dessa är alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar,
småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmurar i
jordbruksmark och åkerholmar.

Bombmurklan är lätt att känna igen med sin svarta
glänsande disk och bruna sammetsludna utsida. Den
ser nästan ut som en chokladbakelse. Det finns ett
framtaget åtgärdsprogram för Bombmurklan.
Riksintressen naturvård inom planområdet
Lilla Ullfjärden är Natura 2000 – område och av
riksintresse för naturvården och har ett skydd för
landskapsbilden. Den är en av Mälarens djupaste fjärdar. Den är av stort vetenskapligt intresse främst ur
limnologisk men även ur hydrologisk synvinkel. Lilla
Ullfjärden anses unik med sin förekomst av minst sex
reliktarter från tidigare Östersjöstadier. De flesta arterna är små bottenlevande kräftdjur. Minst fyra arter av så kallade ishavsrelikter finns representerade
i Lilla Ullfjärdens kräftdjursfauna. Även bland fisk
faunan finns en ishavsrelikt, nämligen Hornsimpa.
Kalmarnäslandet är naturreservat enligt beslut 231158-99 från länsstyrelsen. Kalmarnäslandet är dessutom klassat som ett Natura 2000 område av regeringen. Natura 2000 områden är också av riksintresse
för naturvård enligt miljöbalkens 3 kap 6 §.

Syftet med reservatsbildningen är att:
• bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer genom att delar av området lämnas för fri
Kungsängsliljan är ovanlig i vilt tillstånd men finns i
tillväxt av naturskog.
Håbo kommun, dock inte inom planområdet.
• i betad skog och på planterade hyggen återskapa
värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter.
Biotopskyddet innebär att det inom området inte • vårda värdefulla kulturpåverkade naturmiljöer
får bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som
genom frihuggning av ädellövträd och bete/slåtkan skada naturmiljön. I grustäkten på fastigheten
ter.
Väppeby 7:52 förekommer större Vattensalamander. • tillgodose behov av områden för friluftslivet geArten är rödlistad vilket betyder att den är skyddsvärd.
nom strövstigar.
Den är även fridlyst enligt artskyddsförordningen
(SFS 2007:845). Kommunen har anlagt dammar för Strandområdet sträcker sig från kursgården Lastberget
att förbättra livsmiljön för salamandrarna. Området i norr till Talltorp i söder. Området är högt och brant
kan behöva avsättas som biotopskyddsområde. På och i de högsta delarna reser sig bergspartier i branta
både Bålstaåsens sydvästsluttning och i Granåsens avsatser på 35 meters höjd över Mälarens vatten.
naturreservat förekommer Bombmurkla. Det är en Vid vattnet är kuststräckan mycket svårframkomlig.
sällsynt vårsvamp som är klassad som Sårbar (VU) i Dalgångar bryter dock på vissa ställen den höga och
den svenska rödlistan. Den är även fridlyst enligt art- branta kusten och där finns möjligheter att komma
skyddsförordningen (SFS 2007:845). Bombmurklans ner till vattnet. Vegetationen utgörs huvudsakligen av
livsmiljö är grandominerade skogar på väldränerad barrskog med inslag av ädellövträd. Strandområdet
mark, som till exempel rullstensåsar. Avverkning av med badklippor, utsiktsplatser och ett rikt fågelliv är
gran är därför största hotet mot bombmurklan. Bomb- också betydelsefullt för det rörliga friluftslivet.
murklan lever av granens barr och växer därför under
granar, antingen i barrmattor eller i ett tunt mosstäcke. Ekillaåsen är naturreservat enligt beslut dnr 11-196-70
från länsstyrelsen. Ekillaåsen är, liksom Kalmarnäslandet, även klassat som Natura 2000-område och är
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av riksintresse för naturvård. Syftet med reservats
bildningen är att bevara området för framtida naturupplevelse, forskning, undervisning samt att inom
badplatsområdet genom tillämpliga åtgärder främja
bad och annat rörligt friluftsliv. Reservatet är ett
Natura 2000-område, och därmed också riksintresse
för naturvård, vilket har givits högsta klass i Uppsala läns naturvårdsprogram och en del av området
är landskapsbildsskyddat. Området domineras av
Ekillaåsen, en rullstensås bevuxen med barrträd. Det
finns flera skyddsvärda arter, bland annat Småsvalting
och Bombmurkla, inom reservatet. Längs stränderna
växer det lövskog och det finns flera fina badplatser
i området.
MIA – ett Life + Natur-projekt
Huvudsyftet med projektet är att skapa förutsättningar för att långsiktigt bevara Natura 2000 områden och typiska arter som har stort behov av skötsel.
Projektet omfattar 42 Natura 2000 områden vid Mälaren. Projektet löper mellan år 2009-2014 och drivs av
länsstyrelsen i Västmanland tillsammans med länsstyrelserna i Södermanlands och Uppsala län med
flera. Håbo kommun är en av de kommuner som är
medfinansiär.
Läs mer:
Översiktsplan 2006
Naturvårdsinventering
Skogsstyrelsens hemsida om ”Skogens pärlor”

43

Natur
Brunnsta

Lästängen
Lövhagen Backa

"
"

Dragshögen

Vilan

Nyckelby

Ekilla
"
"
"

"
"

Apalle

Rosenlund

"

Valla

Skäcklinge

Högsta

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Yttergrans
"
"
"
"
" kyrka
"
"
"

"

"

"

Edevi

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Sättervikshage
"
"
"
"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
Gladåker

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" Lilla
"
"
"
Ullfjärden
"
"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Fäbodarna
"
"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Sågar"
"
"
backen
"
"
"

"

"

Grantorpet
"
"
"
"
"
"

E1
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

8

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Fläsan
"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Kyrkcentrum
"

"

"

"

"

"

Ullevi
"
"
"

"

Åsen
"
"
"

"
"
"
Ullevisand
Borgen

Bålsta

Västerängen

Gillmarken

Härsbrokärr

"

Nydal"

"

Jakobslund

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

Upplands-Bro
kommun

"

"

"

J
"
!

Skörby

Långtorpet

"

"

"

Västerskog

Västerdalen
Åkerby

Lastberget

Solviken

"

"

"

"

Sandvik

"

"

"

"

"

Sandhamn

"

"

"

Nyhagen

"
"
Skäl"
"
sund

"

"

Graneberg

Marielund

EKILLAÅSENS
Skogstorp
NATURRESERVAT

"

"

Fågelsång

"

"
"

Berghäll

Högsta malm

"

GRANÅSENS " " "Grans
"
"
gård
NATURRESERVAT
"
"
"
"
"
Brunna

Lundby

Apallboda

"

54 5

E1
8

h

Brunnsta malm

Katrineberg Torget

Hummelviken
"
"
"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Vattunöden
"
"
"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Hagalund
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Brotorp

"

"

"
"
"
Djupvik

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Kalmarnäs
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Bryggviken

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

KALMARNÄSLANDETS
"
"
"
"
"
"
"
NATURRESERVAT
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Lillsjön

Väppeby
Aronsborg

Viby Äng

Viby

Knarrbacken

Bista

"
Talltorp

Torresta by

"

Fånäs

Kalmarviken

Mellanby

Surhagen

Kalmar kyrka
Råbydal

Torresta

Nyborg

Råby

Båtsbacken

Mälaren

Frösunda
Granbacken

Hagviken

Frösundav.
Göksvik
Notholmen
Getberget
Göksvik

L. Toresta

Björklunda
St. Ullevi

Ruddammen
Utsikten
Ören

Toresta

Gustavsberg

Enköpings
kommun
Långtorpet

E1
8

Kalmarsand

Furuhäll

Myrskären

Nyhem

Dyarne

Vilunda

"

"

Prästberget

Låddersta

"

"

Väppeby
Äng

Höglunda
Lövhagen

Draget

Mansängen

Eneby

Norra Björkfjärden

Vållsvik

Hassellund
Fagerlind

Långtorpsviken
Hebbo

Upplands-Bro
kommun

Lybeck
Sjö herrgård

0

1

Låssa

Säbyholm

2 km
© Lantmäteriverket

Naturvärdesbedömning
Klass 1 speciell
Klass 1 allmän
Klass 2 speciell
Klass 2 allmän

Riksintresse Naturvård
"

"

"

"

"

"

"

"

Natura 2000
Naturreservat
Landskapsbildsskydd enligt 19§ NVL

Klass 3 speciell
Klass 3 allmän

44

Källa: Lst Uppsala län, Upplandsstiftelsen

Grönområden, rekreation och friluftsliv

längs vägar, skolgårdar och förskolegårdar. Även
skyddsområden intill industrier eller vägar, järnvägar
eller andra marker kan i vissa sammanhang räknas
hit. Välintegrerad med tätortens övriga strukturer kan
grönstruktur bidra till attraktivitet, hållbar tillväxt och
ökad välfärd.
Grönområden i tätorten fyller många olika viktiga
funktioner. De har en social funktion som mötesplats
och som plats för rekreation, lek och upplevelser
utifrån egna behov och önskemål. De kan också utgöra en arena för konserter, teater, utställningar eller
manifestationer. Grönområden är också viktiga för
folkhälsan genom att de bidrar till ökad fysisk aktivitet och mental återhämtning. De fungerar också
som skyddade kommunikationsstråk mellan tätortens
olika delar. De har en kulturell funktion som bärare av
en del av bygdens historia och identitet. Parker, trädgårdar och andra gröna områden kan också ge stora
skönhetsvärden åt orten och öka dess attraktivitet för
personer som tänker sig att flytta hit eller lokalisera
sin verksamhet till kommunen. Grönområden har
också viktiga ekologiska funktioner. De främjar ett
rikt växt- och djurliv och bidrar till ett gott närklimat
och god luftkvalitet. Större obebyggda områden kan
också ge möjligheter till ekologiska lösningar genom
till exempel anläggningar för omhändertagande av
Förutsättningarna för att kunna skapa en långsik- dagvatten.
tigt hållbar livsmiljö bestäms i hög grad av hur den
byggda miljön bevaras och utvecklas. I detta sam- Parker och naturområden är betydelsefulla stadsbyggmanhang har grönområden en stor betydelse. Grön nadselement. De utgör väsentliga inslag i stadsbilden
strukturen i tätorten är precis som bebyggelsestruktur med estetiska och upplevelsemässiga värden. Parken
och trafikstruktur en överordnad struktur som består är en av stadens eller tätortens viktigaste offentliga
av ett nätverk av små och stora gröna områden av platser där människor möts såväl till vardag som till
olika karaktär och funktion. Tätortens gröna struktur fest.
består av olika typer av gröna områden som natur,
parker, odlingslotter, idrottsplatser, trädgårdar och Avståndet till ett grönområde har stor betydelse för
bostadsgårdar, planteringar på torg och gator eller användningen till vardags. Fem till tio minuters pro45

menadavstånd från bostaden är en kritisk gräns. Även
barriärer spelar stor roll, till exempel vägar som måste
passeras. Grönstrukturen nära människors vardag är
särskilt viktig för människor som inte rör sig så långt
som barn, äldre, sjuka och funktionshindrade. Som
riktvärden kan anges att man bör ha tillgång till en
närpark eller natur inom 300 meter trafiksäker gångväg från bostaden, barnstugan, skolan eller arbetsplatsen. Större strövområden bör kunna nås inom två
kilometer. Tätorten bör ha minst en större park som
utgör en mötesplats för alla, en arena för olika typer
av aktiviteter.

Bålsta tätort idag och imorgon
Håbo kommun saknar idag ett samlat grepp över parker och naturområden. Samtidigt efterfrågas offentliga mötesplatser som parker och torg, i allt högre grad
av kommuninvånarna. Innehållet i tätortens befintliga
grönområden behöver därför utvecklas samtidigt som
nya områden skapas och skyddas i planeringen. För
att få en god överblick och ett instrument för framtida
planering bör en grönplan tas fram.

För att den gröna miljön ska uppfylla rekreativa mål
och för att förstärka och bibehålla ett rikt växt- och
djurliv i tätorten måste det finnas ett sammanhängande nätverk av grönytor som är tillgängliga för allmänheten. Det ska vara möjligt att gå eller cykla i en
grön och säker miljö till och mellan olika områden.
Genom detta nätverk binder man samman naturoch parkmiljöer med bostadsområden, arbetsplatser
och service till ett socialt och ekologiskt fungerande
system i kommunens tätbebyggda delar som helhet.
Bålsta tätort saknar idag större parker där människor
kan promenera, njuta av grönskan och utöva olika
aktiviteter. Det finns behov av att utveckla sådana i
de centrala delarna av Bålsta tätort. Ett antal områDet är aldrig långt till naturen och rekreationsområden den skulle kunna vara lämpliga, till exempel stråket
i Bålsta.
från Bålsta centrum till Mälaren vid Aronsborgsviken
och Järnvägsparken (gamla stationsplan). Ytterligare
Grönstrukturen har generellt ett svagt skydd i förhål- alternativ kan studeras i samband med framtagande
lande till exploateringsintressen. Över en längre pe- av en grönplan för Bålsta tätort. Parkstråket mellan
riod kan många små exploateringar få negativa kon- Bålsta centrum och Mälaren har påbörjats i delen
sekvenser som är svåra att överblicka. I den fysiska närmast Gröna Dalen-skolan och vid Aronsborgsplaneringen finns möjligheter att reglera hur grön viken. Vid Gröna Dalen-skolan finns idag böljande
områden ska utvecklas i framtiden och skyddas där gräsytor och blomstergator mellan kolonilotterna. I
så behövs. Plan- och bygglagen, men även Miljöbal- Aronsborgsviken finns sittplatser vid vattnet och fina
ken och Kulturminneslagen, ger möjligheter att reg- gräsytor.
lera både grönområden och biologisk mångfald.
I Gröna dalen kan ett område för rening av dagvatten
anläggas. Förutom att förbättra kvalitén på utsläppet
av dagvatten till Mälaren kan det utgöra ett pedagogiskt och estetiskt tilltalande inslag i parken och bidra
till den biologiska mångfalden. Andra områden där
dagvattenrening och rekreation kan samverka är till
exempel det stora dagvattendiket som rinner ut vid
Bista.

Blomstrande kolonilotter i Bålsta.
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Kontakten mellan Bålsta centrum och Mälaren är outvecklad trots att Mälaren är så nära. Möjligheten till
vattenkontakt är en av tätortens ”gröna” tillgångar.
Denna kontakt bör förstärkas genom att skapa möjligheter att på ett enkelt och säkert sätt ta sig från de
centrala delarna till vattnet och även från vattnet till
centrum. Gästhamnen i Aronsborgsviken kan utveck-

las till ett mål för såväl turister som kommuninvånare. •
Även vintertid bör vattenkontakten utnyttjas så att det
till exempel finns tillgång till sjöisbanor, grillplatser
med mera.
•
Inom planområdet finns två kommunala badplatser,
Kalmarsand och Ekilla. Dessa bör bevaras och utvecklas. Tillgängligheten kan ökas genom bättre och
säkrare gång- och cykelvägar och parkeringar.
Bålsta tätort har brist på lekplatser, både större stadsdelslekplatser och närlekplatser. För närvarande finns
endast en stadsdelslekplats, Skeppsparken, belägen
mellan Mansängen och Dyarne. I övriga kommunen
finns ett femtontal lekplatser av mindre god standard.
Den geografiska spridningen är god och man bör därför bevara ytorna med tanke på kommande upprustningar.
Det saknas även anläggningar för spontanidrott, både
för barn, ungdomar och vuxna. Lämpliga platser kan
vara Skeppsparken, ytan mellan Bildningscentrum
Jan Fridegård och ishallen, parkstråk Gröna Dalen,
mellan Eneby och Åkerby, samt i Hagviken, Skörby,
Sågarbacken. Vid planering av nya områden bör man
ta hänsyn till dessa behov av platser för spontanidrott.

Gröna stråk av värde: Gröna dalen, området
mellan Västerdalen och Västerängen samt Båtsbacken.
Skogar med socialt värde: Vibyspåret och skogarna kring Torresta/Talltorp, Bålstaåsens sydvästsluttning, området väster om tätorten mellan
Lastberget och Skörby och intill motorvägen vid
Brunna/Graneberg, Lillsjön med omgivningar

Inne i samhället finns dessutom en mängd mindre
skogspartier och åkerholmar som utgör värdefulla
närparker för de intilliggande bostadsområdena.
I den sydöstra delen av Bålsta tätort möter vi en av
Stockholmsregionens gröna kilar, Görvälnkilen, som
tangerar vår kommungräns vid Kalmarsand. Detta
samband bör bevaras och förstärkas. Upplands-Bro
kommun har under år 2008 anlagt en regional vandringsled genom Görvälnkilen från Stäketbron till Bro
station. Det finns en möjlighet att i framtiden koppla
ihop Upplands-Broleden med Upplandsleden i Håbo.

I planeringen bör också hänsyn tas till tillgänglighet till parker och natur för personer med begränsad
rörlighet såsom barn, äldre, synskadade och rörelse
hindrade. Infrastrukturen som består av vägar och
gång- och cykelvägar, parkeringar och kollektivtrafik,
Kultur i parken förstärker upplevelse och kvalitet. bör utformas så att tillgängligheten till parker, natur,
Kulturen bör arbetas in som en naturlig del i utveck- lekplatser och rekreation är god.
lingen av tätortens offentliga platser. Kultur kan ta sig
en mängd olika uttryck och kan till exempel utgöras I planeringen bör man även identifiera och stärka omav skulptur, teater, konserter, eller högläsning. Parken råden som innehåller olika viktiga upplevelsevärden.
ska kunna utgöra en arena för olika uttrycksformer. Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm har tagit
Kultur kan också handla om att ta tillvara kulturhis- fram sju upplevelsevärden som beskriver hur olika
toriska värden i befintliga och blivande grönområden typer av områden tillfredställer olika behov hos mänför att skapa en identitet för orten.
niskan. Dessa är: orördhet och mystik, skogskänsla,
frihet och rymd, artrikedom och naturpedagogik,
Tillgången till skogar och andra naturområden inom kulturhistoria, aktivitet och utmaning samt service
och i närheten av tätorten är god. En bevarandeaspekt och samvaro.
som blir allt viktigare är möjligheten att få uppleva så
kallade tysta områden. Tysta områden kan man finna
i Torresta Talltorp och i skogarna vid Kalmarnäs och
Lastberget. I planområdet finns två vandringsleder,
Upplandsleden som börjar vid Bålsta station, och
Torresta naturstig. Det finns också tre anlagda motionsspår med belysning, Vibyspåret, Granåsen och
Lastberget. I anknytning till Vibyspåret finns också
en mountainbikebana och en frisbeegolfbana.
Följande områden utpekas som viktiga att bevara:
•

Naturreservat: Kalmarnäslandet, Granåsen och
Ekilla.
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Elljusspår är viktiga motionsspår som främjar en god
folkhälsa.
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Kultur

När samhället utvecklas och invånarantalet ökar är
kultur i olika bemärkelser en viktig dimension i samhällsplaneringen. Ett rikt kulturliv ökar kommunens
attraktivitet. Invånarnas livskvalitet och hälsa påverkas av hur bostadsområden och offentliga miljöer
planeras och gestaltas. Mötesplatser och lokaler för
kulturella aktiviteter har stor betydelse för samhällets
hållbara utveckling. I planeringen ska kulturmiljöer
och parkområden samverka med samtida byggnader
och gatumiljöer.

Platser för kultur och idrott

Meningsfull fritid
Befintliga idrottsanläggningar vid Gröna dalen och
Futurumskolan ska behållas. Fotbollsplanen Björkvallen kan med fördel flyttas till området kring Gröna
dalen. Nya större anläggningar för idrott bör lokaliseras till ett nytt idrotts- och kulturcentrum vid Gröna
dalen området. Friidrottsbanor vid Futurumsskolan
kan avvecklas och marken användas för att utvidga
befintliga gräsytor till fullstora fotbollsplaner. I och
med att kommunen växer ökar kraven på att ha pub
lika anläggningar. Vid ett framtida idrottscentrum så
bör en sporthall med god publikkapacitet finnas. Föreningar kan då förlägga matcharrangemang här som
lockar mer publik än vad som idag är möjligt. Denna
hall kan också inrymma möjligheter till olika publika
kulturarrangemang. Den icke organiserade idrotten
växer i form av ungdomar som åker skateboard och
BMX-cykel eller spelar streetbasket. Detta bör tas i
beaktande när nya områden planeras. Skateboardpark
vid ishallen är ett stort önskemål, men fler platser att
utöva dessa spontanidrotter kan anläggas. Bostads
områden som ligger mer än fem minuters cykelväg
från Gröna dalen bör ha platser för spontanidrott för
att tillgodose invånarnas behov av möjlighet till aktiv
fritid. I Bålsta bör det finnas ett kulturhus som ska
nyttjas för scenkonst, teater, musik och dans, både för
amatörer och för professionell verksamhet.
Vibyspåret används flitigt av motionärer. Här finns
elljusspår som används som skidspår på vintern.
Inom området finns frisbeegolfbana och mountain
bikebana. En vandringsled från Vibyspåret till Mälaren har iordning
ställts. Området är attraktivt för
friluftsmänniskor och efterfrågan finns på omklädningsrum samt toaletter. Möjligheter till utveckling
av området är stora.
Granåsen används flitigt av motionärer. Även
här finns elljusspår som används som skidspår på
vintern. Grillplatsen vid Granåsenstugan är ett
mycket populärt besöksmål för både kommunens
skolor och privatpersoner samt föreningar.

Inom området för den fördjupade översiktsplanen
finns det områden för rekreation, idrottsplatser, parker och strövmark samt områden för rekreation.
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Kulturmiljöer

Riktlinjer
•

Kulturmiljöer ska bevaras och skyddas så att även
kommande generationer kan uppleva dem i bebyggelsen och kulturlandskapet.

Håbo kommun är en rik och varierad kulturbygd, där •
människor har varit bosatta sedan senare delen av
stenåldern. Man kan avläsa utvecklingen i landskapet från forntiden fram till våra dagar. Bålsta tätort
började få karaktären av centrum för den omgivande
landsbygden under 1800-talet, men först på 1920-talet började bebyggelse tillkomma alltmer längs järnvägen och kring torget. Vid slutet av 1960-talet inleddes en kraftig expansion av samhället som fortsatte
under hela 1970-talet.
•

Det pågår år 2009 ett arbete med nytt kulturmiljöprogram Hembygd Håbo”. I programmet kommer
områden och byggnader som anses vara viktiga
att värna om att redovisas. Syftet med programmet är att det dels ska vara ett underlag för den
fysiska planeringen och dels ska vara till hjälp vid
bedömning av bygglovsärenden samt ge information till allmänheten om de rika kulturvärden som
finns i Håbo kommun.

Övergripande mål
De kulturhistoriska värden som har betydelse för Bålstas identitet och karaktär ska beaktas när nya byggnader uppförs i den befintliga bebyggelsemiljön. Estetiska och arkitektoniska värden har hög prioritet.
Den äldre bebyggelsen är värdefull på många sätt och
ska därför ses som en resurs och inte som ett hinder i
planeringen.
Byggnaderna berättar om en plats historia, om tidigare arkitektur- och stadsplaneideal. Den äldre bebyggelsen är också betydelsefull för att åstadkomma
en varierad och trivsam miljö, där de olika årsringarna är avläsbara.
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Vid kompletteringar av bebyggelsen inom utpekade kulturmiljöer ska särskild hänsyn tas till
landskapsbild, utformning av befintlig bebyggelse
och närmiljö. Förändringar av befintlig bebyggelse ska anpassas väl till byggnadernas egenart.

•

Representativa områden med tidstypisk karaktär
inom omvandlings
områdena ska hanteras varsamt.

•

För att säkerställa kulturminnesvårdens intressen
i olika områden kan särskilda hänsynskrav eller utökad lovplikt fastställas i detaljplaner eller
områdesbestämmelser.

Lagrum
I kulturminneslagen, KML, finns grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet.
Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd
av värdefulla byggnader, fornlämningar, fornfynd,

kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. Lagen lyfter fram att det är en nationell angelägenhet att
skydda och vårda vår kulturmiljö och att ansvaret för
detta delas av alla.
I miljöbalken anges att värdefulla natur- och kul
turmiljöer ska skyddas och vårdas. All mark, vatten
och fysisk miljö ska användas så att en långsiktigt god
hushållning utifrån ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk synpunkt tryggas. Miljökvalitetsmålen i god bebyggd miljö omfattar all bebyggelse.
Målen innebär att natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Den byggda miljön ska förmedla
skönhetsupplevelser och trevnad. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med
särskilda värden ska värnas och utvecklas.

der. Gravfält och enstaka gravar från äldre och yngre
järnålder. Ålderdomligt vägnät med flera runstenar,
främst de så kallade Ingvarsstenarna vid Varpsund
och Ekilla. Det finns medeltida kyrkomiljöer, herrgårdarna Gran, Katrinedal och Vi med byggnader
från 1700-talet och 1800-talet. Fördjupade översikts
planen omfattar inte hela riksintresseområdet.

Övriga kulturhistoriskt värdefulla
områden

Utöver riksintresseområdena finns övriga kultur
historiskt värdefulla områden med värdefulla byggnader och sammanhållna miljöer som Håbo kommun
i samråd med länsmyndigheter ansett vara skyddsvärda. I det kommande kulturmiljöprogrammet
”Hembygd Håbo” beskrivs bevarande
motiven för
Plan- och bygglagen anger att planläggning ska varje område samt den karaktär som skapas av tomfrämja en estetiskt tilltalande utformning av bebyg- ternas storlek, vegetationen och av byggnaderna.
gelsen. Kommunen ska i sin planering visa vilka värden som finns i den byggda miljön och ange hur dessa
ska skyddas. Kommunen har därför en nyckelroll när Förordnande kring kyrkor
det gäller att verka för att bevara kulturarv och miljö
värden samt främja en god byggnadskultur och en I kulturminneslagen finns bestämmelser om skydd
god bebyggelsemiljö.
för och underhåll av kyrkor, inventarier och be
gravningsplatser så att deras kulturhistoriska värde
inte minskas. Kalmar och Yttergrans kyrkor är skydRiksintressen
dade enligt KML 4 kap 3 §.
Områden av riksintresse regleras enligt 3 kap 6 §
miljöbalken som säger att områdena ska skyddas mot
ingrepp eller åtgärder som påtagligt kan skada riks
intresset.
Bålstaplanens norra del kring Grans gård och Yttergrans by ligger inom riksintresseområde K65 Yttergran och Övergran. Områden av riksintresse för kulturmiljövården beskrivs i ”Kulturmiljöer i Uppsala
län”, Länsstyrelsens meddelandeserie 1997:13. Området har samma geografiska utsträckning som det regionala intresset Yttergrans kyrkomiljö och by.
Yttergran, Övergran

Fornlämningar och kulturlandskap vittnar om historien.

Fornlämningsområden

Området består av odlingslandskap i anslutning till
förhistoriska kommunikationsleder med omfattande Fornlämningar är skyddade genom kulturminnes
fornlämningsmiljöer samt by-herrgårdsmiljöer. Om- lagen och får inte skadas. I lagen beskrivs vad som är
rådet är av riksintresse för kulturmiljövård.
en fast fornlämning. Lagen innehåller även bestämmelser om hur fornfynd ska hanteras samt ärendeInom området finns skärvstenshögar, hällristningar gången för tillstånd att ta bort fasta fornlämningar.
skålgropar, rösen och stensättningar från bronsål- Vid detaljplanering av utbyggnadsområdena kommer
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frågan om arkeologisk utredning att tas upp. Samråd med länsstyrelsen tas i samband med utbyggnad i områden som befaras omfatta fornlämningar.
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Konsekvenser
Exploatering av ängsmarker, hagmarker, ädellövskogar och våtmarker ger negativa konsekvenser för
den biologiska mångfalden samt för pedagogiska
och rekreativa värden. Inom området för denna fördjupade översiktsplan är det framförallt i utbyggnadsområdet kring gamla Bålsta som sådana miljöer
berörs. Området omfattar marken mellan Graneberg
och gården Gamla Bålsta. I området finns örtrika
partier och ädellövträd.

Exploatering i områdena Björnbro och Norra trafikplatsen/potatisbacken, samt Ekilla vägförråd, kan få
negativa konsekvenser för riksintresset Kulturmiljövård vid Grans Gård, Yttergrans by och Gamla
Bålsta. Bedömningen är att genom att anpassa skala,
gestaltning och placering av byggnader kan exploatering i området komma tillstånd utan att riksintresset för Kulturmiljövård skadas. Detta ska utredas
grundligt i detaljplaneskedet och i samband med
bygglovsprövning av bebyggelse i området. Samråd
Lilla Ullfjärden är av riksintresse för naturvård. sker med länsstyrelsen i samband med detaljplaneExploatering inom området kan få negativa kon- ring och bygglovsprövning.
sekvenser för naturvården. Det gäller att vid detaljplaneringen utforma bebyggelsen så att natur- Björkvallen är idag en välanvänd fotbollsarena. Om
värdena säkerställs. Kommunens bedömning är att detta område ska exploateras måste en likvärdig
tillkommande bebyggelse enbart ska vara enstaka matcharena komma till stånd. Det kan vara lämpligt
enbostadshus. Byggelse får inte tillkomma innan en att placera den i Gröna dalen-området. Konsekvenutbyggnad av kommunalt vatten och avlopp har ge- sen av flytten kan vara att behovet av yteffektiva
nomförts. Samråd tas med länsstyrelsen i den fort- parkeringslösningar i centrum ökar. Dessutom försatta planeringen. Planen är fokuserad på mer förtät- väntas trafiken öka till centrum, samtidigt som den
ning i centrala Bålsta än spridd bebyggelse i nya öar. minskar i gamla Bålsta.
Det gör att andra områden blir oexploaterade och
säkras för framtiden.
Reservalternativet Lastberget/Skörby innehåller en
nyckelbiotop (en bland
sumpskog) samt möjlighet
Vid planering krävs att hänsyn tas till biologiska vär- till tystnad. Här finns en populär svampskog. Det är
den. Byggnation bör inte ske där det finns rödlistade viktigt att man i kommande detaljplanering av områarter. Söder och öster om Lillsjön finns flera ströv- det tar hänsyn till dessa värden. Exploatering i områvänliga körvägar och stigar, och nordöst om sjön det bedöms inte ligga inom planperioden utan utgör
finns fasta fornlämningar i form av en stensättning en del av markreserven.
och ett hålvägssystem på brant, sluttande sandmark.
Vid det planerade verksamhetsområdet Härads- allmänningen, finns det nyckelbiotoper. På östra sidan
om Lillsjön finns en nyckelbiotop. Det finns även en
bäckravin mot motorvägen som är en nyckelbiotop.
Ur natur- och rekreationssynpunkt är det viktigt att
man i kommande detaljplanering av områden tar
hänsyn till bostadsnära grön- och parkområden, till
exempel vid Gröna dalen. En våtmark vid Gröna dalen innebär minskade fosfor- och kväveutsläpp till
Mälaren och tillför samtidigt till ett trevligt grönområde och planeras därför in.
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KAPITEL 7 TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energi- och värmeproduktion
Konsumtionen av energi och värme måste på sikt förändras. Det handlar dels om att energi- och värmeproduktionens klimat- och miljöbelastning ska minskas
och dels om att de mängder energi som produceras
ska utnyttjas mer effektivt. Kommunen väljer därför
att om möjligt prioritera energikällor med låg klimatbelastning och att verka för effektivare energianvändning. Kommunen är positiv till fjärrvärme och alternativa uppvärmningsformer. Kraft
värmproduktion
baserad på biobränsle i kombination med fjärrvärme
kan vara en intressant långsiktig lösning. Vindkraft är
en annan intressant och för kommunen relativt ny energikälla. Andra exempel är berg- och jordvärme eller
möjligheten till värmeuttag ur Mälaren. I kommunen
är andelen hushåll med direktverkande el mycket hög
och måste minskas. Nya bostadshus bör principiellt
förses med vattenburna uppvärmningssystem. I linje
med detta kan passivhus och andra bostäder med hög
värmestandard komma att få företräde framför andra,
exempelvis när kommunen tecknar exploateringsavtal och liknande.
Fjärrvärme

Tekniska försörjningssystem
i framtiden
Det globala klimathotet medför ökad uppmärksamhet
kring utformningen av tekniska försörjningssystem.
Under perioden år 2010-2035 ska kommunen medverka till att skapa bättre och effektivare tekniska
försörjningssystem, som bidrar till ett mer hållbart
samhälle med mindre miljöpåverkan.

Fjärrvärme finns delvis utbyggt inom Bålsta tätort.
Idag är E.on Värme ensam fjärrvärmeaktör inom kommunen. I Bålsta produceras fjärrvärmen till största del
av träbränsle men även spillvärme från Gyproc används. Se procentuell fördelning nedan.
Fjärrvärme eldningsfördelning
Flis
Spillvärme
El
Pellets
EO1

60 %
21 %
12 %
6%
1%
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Kommunen har regelbundna planeringsmöten med
E.on inför framtida projekt för att utreda möjligheterna att ansluta nya områden till fjärrvärme. I framtiden har andra aktörer möjlighet att ansluta sig till
det befintliga nätet och producera fjärrvärme men i
dagsläget har ingen visat intresse för detta. När det
gäller närvärmelösningar i enskilda områden finns det
däremot andra aktörer.
År 2009 fanns cirka 50 fjärrvärmeanslutningar till
företag, skolor och bostadsrättsföreningar inom området för denna fördjupade översiktsplan och leveransen till dessa var ca 33 GWh/år.
Solenergi
Uppskattningsvis används mycket lite solenergi i
kommunen. Under det senaste året har endast ett fåtal frågor kommit in till Byggavdelningen och Miljö
avdelningen angående montering av solfångare på
taket. Inga bygglovsansökningar har kommit in.
Kommunen är positiv till förnyelsebara energiformer
däribland solenergi. Bygglov krävs inte när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
Om man däremot sätter cellerna på en ställning som
är vinklad från taket krävs bygglov. Om ytan för sol- Vindkraftverk etablerat i Dragets industriområde i
cellerna upptar större delen av den yta som de place- Bålsta.
ras på eller om solceller placeras på kulturhistoriskt
värdefulla byggnader kan kommunen kräva bygglov.
Vindkraft
Värmepumpar

Idag finns få vindkraftverk etablerade i kommunen.
Ett av dem är placerat i Dragets industriområde. KomBergvärme, markvärme och olika typer av luftvärme- munen har i dagsläget inga riktlinjer för bemötande
pumpar utnyttjas av flera hundra hushåll i kommunen. av förfrågningar från projektörer. Arbetet med ett
tematiskt tillägg för vindkraften ska påbörjas under år
Kommunen är positiv till förnyelsebara energifor- 2010. Ett samarbete är inlett med Enköping, Knivsta,
mer som till exempel värmepumpar. Vid till exempel Länsstyrelsen i Uppsala län och Regionförbundet.
etablering av bergvärme är det viktigt att tänka på att Sökta medel har beviljats av Boverket för att ta fram
bergvärmeborrhålen inte får placeras för nära varan- ett tematiskt tillägg till den kommunövergripande
dra. I Håbo kommun krävs tillstånd från Miljöavdel- översiktsplanen. Till exempel ska vindberäkningar,
ningen för att få installera bergvärme, markvärme och siktanalyser och landskapsanalys utföras. Kommunen är positiv till förnyelsebara energiformer, därisjövärme.
bland vindkraftsetableringar. Det finns uttalade nationella mål för den svenska vindkraftsutbyggnaden
som anger att det år 2020 ska vara möjligt att producera 30 TWh per år. Som ett led i att uppnå detta
mål har Energimyndigheten översiktligt kartlagt energiinnehållet i landets medelvindar och i samråd med
länsstyrelserna pekat ut riksintresseområden för vindkraft. Några riksintressen för vindkraftverk har dock
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inte utpekats i Håbo kommun, men detta hindrar inte I miljöbalken krävs anmälningsplikt om vindkraftatt det finns delar i kommunen som ändå kan komma verket är:
vara intressanta för vindkraftverksetableringar.
• högre än 50 meter.
• om två eller flera vindkraftverk står tillsammans.
Lämpliga områden för vindkraft
• om tillkommande vindkraftverk placeras och
står med annat vindkraftverk.
Vindkraft är bra för miljön men kan på vissa platser ge negativ påverkan. En etablering av vindkraft Anmälan behandlas av Håbo kommun och komkan även stå i konflikt med annan möjlig mark munen ska i lämplig omfattning handlägga anmälan
användning, som exempelvis kulturmiljö och rekrea- tillsammans med bygglovsärendet.
tion. Det är viktigt att hushålla med de lokaliseringar
som anses lämpliga för vindkraft och utnyttja dessa Vindkraftverk kan dock uppföras utan bygglov om
för grupper av verk. Utöver tänkbara lokaliseringar i tillstånd lämnats enligt miljöbalken.
kommunens mer glesbefolkade delar så kan det vara
intressant att titta på befintliga och/eller planerade Tillståndsprövningen av vindkraftverk behandlas av
verksamhetsområden. Där skulle vindkraft kanske Länsstyrelsen med beslut från länsstyrelsens miljökunna etableras utan att störa närboende eller på- prövningsdelegation. Beslutet kan överklagas och
gående verksamheter. Många gånger finns redan det görs då till miljödomstolen. Vid tillstånd från
skyddsavstånd till bostäder på grund av buller eller Länsstyrelsen krävs inget bygglov från kommunen
andra störningar. Andra områden som kan vara in- men bygganmälan kvarstår. Kommunen måste dock
tressanta för utbyggnad av vindkraftverk är mark- tillstyrka, annars kan tillstånd för en etablering inte
områden i närheten av E18 och utmed Mälarbanan. meddelas (anges i 16 kap. 4§ MB).
Det är viktigt att hänsyn tas till skyddsavstånd från
dessa riksintressen.
Bioenergi
Riktlinjer

Håbo kommun har idag inget eget kraftvärmeverk.
Det finns heller inte någon rötkammare för bio
För att underlätta lokaliseringsprövningen av vind- energiproduktion. Matavfall transporteras till Högkraftsetableringar har riktlinjer utarbetats till stöd bytorp, som är Ragnsells anläggning i Upplandsför de avvägningar som måste göras i varje enskilt Bro ca 1,5 mil från Bålsta. Kommunen är positiv till
fall. I lagstiftning kan vindkraftverk vara anmäl- förnyelsebara energiformer och däribland egen bio
ningspliktiga eller bygglovpliktiga.
energiproduktion. En utredning kommer att göras
om rötning av slam och matavfall och biogasproI 8 kapitlet 2 § plan- och bygglagen krävs bygglov duktion är ett alternativ i Bålsta. Svårigheten är att
om vindkraftverket är:
få egen bioenergiproduktion lönsam då Håbo kommun ensamt producerar små mängder. Därför sker
• högre än 20 meter (från markytan).
idag transporter till andra närliggande kommuner.
•

om det placeras på ett avstånd från tomtgräns
som är mindre än verkets höjd över marken.
Kraftledningar
om det monteras fast på byggnad eller har en
vindturbin som är större än 3 meter i diameter.

Vattenfall planerar en ny 70 kV regionätsluftledning.
Ledningen enligt ska i Vattenfalls förslag dras igenom planområdets norra del. Detta kommer att beEndast om vindkraftverk uppförs i ett område med röra Björnbro, Norra trafikplatsen/Potatisbacken
stor efterfrågan på mark för byggnader och anlägg- samt Lilla Ullfjärden. Kommunen anser att markningar ska lämplighetsprövning av vindkraft ske ledning är lämpligast inom planområdet. Att gå från
genom detaljplan (5 kap. 1 § PBL). Detta ska tilläm- luftburna kraftledningar till nedgrävda kan vara ett
pas även om flera fastighetsägare med angränsande sätt att göra elförsörjningen mer pålitlig och frigöra
områden vill uppföra vindkraftverk.
mark till andra ändamål.
•
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Dagvattenhantering

Huvudkraftledningen som går igenom Bålsta tätort.

Vatten- och avloppssystem (VA)
Håbo kommun är huvudman för och driver den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Håbo kommun. Verksamheten i Bålsta tätort omfattar ett ytvattenverk i Västra Myrskären, ett avloppsreningsverk i
Göksvik samt ledningsnät för vatten, spillvatten och
dagvatten. För att klara framtida kapacitetsbehov i
Bålsta tätort måste man antingen bygga ut befintliga
anläggningar eller se över alternativa lösningar. Alternativa lösningar som utreds är att lösa vatten- och
avloppsförsörjningen med hjälp av externa leverantörer. I dagsläget finns tre möjliga leverantörer Uppsala
Vatten AB, Stockholm Vatten AB samt en kombination
av Norrvatten och Käppalaförbundet. Det ställs idag
ökade krav på avloppsreningsverk och Bålsta tätorts
reningsverk kommer att behöva göra en rad investeringar inom planperioden för att klara dessa ökade
krav. Inför de ombyggnationer som kommer att krävas,
till exempel för kvävereduktion och kapacitetsökning,
kommer det att utredas om rötning av slam och biogasproduktion är ett alternativ.
Reservvattenförsörjning
Kommunen saknar idag reservvattentäkt och detta är under utredning tillsammans med kapacitetsutredningen
som beskrevs i föregående avsnitt. För att i framtiden
säkra dricksvattenförsörjningen i Bålsta tätort utreds
hur man i framtiden kan koppla ihop olika regionala
dricksvattensystem, antingen till externa leverantörer
eller också en framtida sammankoppling av Bålsta och
Skoklosters dricksvattensystem. Flera grundvattentäkter som kan förstärka kapaciteten och tåligheten av
dricksvattenförsörjningen både i Bålsta tätort och i hela
Håbo kommun är också under utredning.
60

Vattenförvaltningen som utgår från EU:s vatten
direktiv, ska säkerställa att samtliga vattenförekomster har god vattenstatus. Det kommer att ställas
ökade krav på kommuner när det gäller dagvatten
hanteringen. För att klara dessa ökade krav bör det
i Bålsta eftersträvas ekologisk dagvattenhantering
som har till syfte att bromsa upp det avrinnande
dagvattnet tidigt i avrinningsskedet. Därmed låts de
naturliga processerna få möjlighet att rena dagvattnet. En viktig komponent till ekologisk dagvatten
hantering är så kallat lokalt omhändertagande där
dagvattnet i största möjliga mån ska behandlas lokalt
istället för att ledas till en ytvattenrecipient.

Avfallshantering
Avfallshanteringen i Håbo styrs främst genom kommunens avfallsplan 2007-2012 och dess tillhörande renhållningsordning. Avfallsplanen kommer att revideras
under år 2010 för att bättre möta nya lagar och krav.
Kommunen strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar avfallshantering där EU:s avfalls
hierarki är en vägledning för hur avfallet bör behandlas. Enligt hierarkin har förebyggande av avfall första
prioritet följt av återanvändning, återvinning och sist
säkert omhändertagande av avfall.
Fem långsiktiga mål är uppsatta för Håbo kommun:
•

Att reducera mängden skadliga ämnen i avfallet.

•

Att öka materialåteranvändning och materialåtervinning.

•

Att utnyttja energiinnehållet i osorterat brännbart
hushållsavfall.

•

Att minimera mängden deponerat avfall från
kommunen.

•

Att öka informationen till kommuninvånarna

Arbetet med att uppfylla de långsiktiga målen förenklas genom de inriktningsmål som Avfallsavdelningen har tagit fram med ett kortare tidsperspektiv.
Kommunen har för avsikt att, inom en treårsperiod,
fokusera det avfallsrelaterade miljöarbetet på följande steg mot en mer miljöanpassad och hållbar
avfallshantering:

Inriktningsmål
•

•
•

•
•

Materialhantering

Hushållens källsortering av glas, papper, kartong Nedan följer de täkter som är belägna inom Bålsta
och plast ska överstiga kretsloppspropositionens tätort.
mål och stimuleras genom utökad information
och effektivare insamlingssystem.
Pågående täktverksamhet
Kommunala verksamheter ska källsortera.
1. Väppeby 7:1
Vid ny- och ombyggnation av kommunens fastig NCC Roads AB har tillstånd för uttag av 2 500 000
heter ska hälften av bygg- och rivningsavfallet ton naturgrus fram till den 31 december 2017. Tillska källsorteras och max 10 % tillåts deponeras.
ståndet omfattar även krossning och sortering av utbrutet material.
Utredning av hantering av organiskt avfall ska
påbörjas.
2. Väppeby 7:52
Skanska
Fokusering på arbetsmiljön för avfallshämtaren.
Brytningen är avslutad.

Skolor och förskolor ska få bättre kännedom om
avfallshanteringen och meningen med den för att Läs mer
skapa ett bättre engagemang hos personalen.
Energi- och klimatutredning 2007, Håbo kommun
Avfallsplan
Utöver ovanstående samarbetar Håbo med Upplands- VA 2050
Bro kommun samt deltar i ett regionalt samarbete
(STAR) kring avfallsfrågor där man försöker få en
likartad utveckling av avfallshantering i regionen. I
nuläget fokuserar STAR på återvinningscentraler, insamling och behandling av matavfall, samt förbättrat
samarbete med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB).
•
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Källa: Lantmäteriet, E.ON, Håbo kommun

Konsekvenser
Förtätning inom tätorten är generellt positivt ur ett
försörjningsperspektiv. En tät stadsstruktur skapar
ekonomiskt underlag för ekologiskt hållbara tekniska
lösningar för vatten, avlopp och värme.
Inom fjärrvärmeförsörjda områden förutsätts att ny
bebyggelse ansluts till fjärrvärmenätet vilket är positivt ur ett resurs- och försörjningsperspektiv. Effekten
blir hållbarare uppvärmningssätt vilket ger positiva
miljöeffekter. Förnybara energikällor ska användas
framför fossila, där fjärrvärme inte är möjligt eller
kostnadseffektivt. Om förnyelsebara energikällor blir
de vanligaste uppvärm
nings
sätten får det positiva
miljöeffekter. Att säkerställa fossil
bränslefria uppvärmningssätt är ett steg i att nå målet om en fossilbränslefri kommun år 2050.
En förtätning inom Bålsta tätort kommer att innebära
att kapaciteten på vatten- och avloppssystemen måste
öka. Detta kan ske antingen genom att öka kapaciteten på befintliga anläggningar, bygga nya anläggningar eller att få hjälp av externa leverantörer.
Förtätning inom Bålsta tätort kommer också att innebära att ledningssystemet måste förstärkas, vilket
kommer att innebära stora investeringar. När Nya
Kalmarsand som ingick i markbytet med UpplandsBro vid Kalmarsand kommer att byggas ut måste VAsystem förstärkas för att kunna försörja området.
Förtätning inom Bålsta tätort tillsammans med EU:s
vattendirektiv kommer att ställa högre krav på dagvattenhantering och kommer att innebära högre kostnader. En våtmark för rening av dagvatten kommer att
uppföras vid Gröna dalen. Det kommer att medföra
att renare dagvatten går ut i Mälaren än tidigare.
Kommunens inställning är att inom planområdet
bör inga nya luftburna ledningar tillkomma. Mark
ledningar är att föredra. Försiktighetsprincipen ska
tillämpas enligt miljöbalken.

63

KAPITEL 8 VATTEN

vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje distrikt.
Håbo kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt
och den vattenmyndighet som finns vid Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Lilla och stora Ullfjärden bedöms ha måttlig ekologisk status idag. Det är främst övergödnings
problem. År 2021 bedöms de ha god ekologisk
status. För att uppnå god vattenstatus i alla vatten
2015 behöver Håbo kommun ställa krav på hög
skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att
en vattenförekomst inte uppnår eller riskerar att
inte uppnå god ekologisk status. Genom att minska
antalet enskilda avlopp inom kommunen alternativt förbättra dem skulle exempelvis vattenstatusen i Lilla Ullfjärden kunna förbättras. En våtmark
eller liknande vattenrenande åtgärder inom området Gröna Dalen minskar kväve- och fosforutsläpVattendirektivet
pen till Mälaren. Om en båtuppläggningsplats blir
aktuell kan latrintömningsplats samt båttvätt utreEU:s vattendirektiv innebär en helhetssyn på vatten das vilket skulle förbättra vattenkvaliteten i Mälaoch ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra ren. Håbo kommun har upprättat ett förslag till vatEuropas sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En tenskyddsområde för vattenintaget i Mälaren.
hörnsten i den europeiska vattenförvaltningen är att
alla berörda, såväl myndigheter, organisationer och
företag som privatpersoner, involveras i arbetet. Vattenskydd
Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det
svenska genomförandet av EU:s vattendirektiv, inne- Eftersom Mälaren fungerar som vattentäkt för mer
bär att Sverige ska kartlägga och analysera alla vat- än två miljoner människor spridda i flera kommuten. Detta för att fastställa mål och kvalitetskrav samt ner är skyddsvärdet mycket stort. Det finns i dag
upprätta åtgärdsprogram för och övervaka vatten- flera olika vattenskyddsområden för olika delar
miljöerna i Sverige. Syftet är att nå god vattenstatus i av Mälaren. I och med att vattenskyddsområdet
alla vatten senast år 2015. Sverige har delats in i fem för Bålsta vattentäkt antas kommer flera av dessa
områden att knytas samman och på så sätt ge ett
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mer heltäckande skydd av Mälaren. Bålstas vattenskyddsområde kommer att ansluta både till Östra
Mälarens vattenskydds
område (för vattenverken
vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm) och
Bastmoras (Södertälje kommun) vattenskyddsområden. För att göra skyddet så enhetligt som möjligt valde Håbo kommun också att använda Östra
Mälarens föreslagna föreskrifter som utgångspunkt
i arbetet med föreskrifterna för Bålsta vattentäkt.

Strandskydd

Enligt Miljöbalken gäller generellt strandskydd vid
hav, insjöar och vattendrag. I miljöbalken 7 kapitlet
15 §, räknas upp vad som är förbjudet inom strandskyddsområde. Syftet med strandskyddet är att för
allmänheten trygga tillgången till stränderna för bad
och friluftsliv för allmänheten och att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurliv.
Miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” inne
I dagsläget saknas andra alternativa långsiktiga fattar också de strandnära miljöerna i vattnet.
vattentäkter i området vilket gör behovet av skydd
ännu större. Andra stora enskilda vattentäkter samt Det generella strandskyddet är 100 meter från stranddricksvatten
förekomster som till exempel grund- linjen, både på land och i vattnet. År 1994 besluvattentillgångar längs åsen kan också behöva tade Länsstyrelsen att utökat strandskydd ska gälla
skyddas. Ekologiskt känsliga vattenområden är i Mälaren samt Lilla och Stora Ullfjärden i Håbo
främst Lilla Ullfjärden med sällsynta ishavsrelik- Kommun. Det utökade strandskyddet är 300 meter
ter och Stora Ullfjärden med den rödlistade växten på land och i vatten. Det nuvarande utökade strandSmåsvalting. Kommunens hela yta rinner av mot skyddet utreds av Länsstyrelsen, som ska fatta ett
Mälaren. De viktigaste avrinnings
områdena mot nytt beslut senast under år 2014. Inom detaljplaneMälaren är de som mynnar i Norra Björkfjärden som lagda områden kan särskilda beslut om strandskydär den enda delen av Mälaren som bedöms ha god det gälla. Vid detaljplaneläggning kan strandskyddet
status. Den statusen är viktig att bibehålla. De delar upphävas inom planområdet om särskilda skäl finns.
av Mälaren som omger Skohalvön som kallas Ekoln I miljöbalken 7 kapitlet 18c §, anges de särskilda skäl
och Skarven bedöms ha otillfredsställande status som får användas för att upphäva strandskydd eller
och åtgärder behöver sättas in. Lillsjön är en åsgrop- bevilja dispens. När en gällande detaljplan ersätts av
sjö som saknar naturliga till och frånflöden och får en ny detaljplan prövas strandskyddsfrågan på nytt.
inte belastas av förorenande tillflöden.
Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan sökas hos kommunen.
Kommunens möjligheter att skydda känsliga sjöar
och vattendrag från föroreningar finns framför allt Mälarens stränder har ett stort värde för friluftslivet.
i hanteringen av dagvatten och genom kontroll av Stränderna är viktiga miljöer för en lång rad hotade
enskilda avlopp samt genom utbyggnad av kommu- växter och djur. Nästan en tredjedel av alla rödlisnalt vatten och avlopp. Dagvatten ska renas lokalt så tade växt- och djurarter är knutna till strand- eller
långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. vattenmiljöer. Stränderna har också en nyckelfunkLokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är det tion som rastplats för flyttande fåglar. Allemansräteffektivaste sättet och görs genom att dagvattendam- ten handlar om alla människors rätt att uppleva den
mar och fördröjningsmagasin anläggs. För att rena naturtillgång som tillhör oss alla. Allra viktigast är
dagvattnet och öka den biologiska mångfalden kan detta i de tättbefolkade delarna av Sverige där möjäven våtmarker anläggas. En annan åtgärd är in- ligheten till naturkontakt minskar för varje år. Många
formationsinsatser för att minska användningen av av de naturområden i kommunen, som utpekas i den
tvätt- och diskmedel innehållande fosfat. En dag- inventering som utförts av Upplandsstiftelsen, ligvattenpolicy för kommunen håller för närvarande ger intill Mälarstränderna.
på att tas fram. Eftersom avrinningsområdena inte
följer kommungränser och gränser för planområden
är nyttjandet av sjöar och vattendrag ofta mellan Läs mer:
kommunala frågor.
Översiktsplan 2006
VA-plan 2050
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Konsekvenser
Vid ökad utbyggnad finns risk för ökad belastning
på Mälaren och andra vattendrag genom att mängden dagvatten ökar. Hänsyn till detta krävs. För att
minimera de negativa konsekvenserna är det viktigt
att lokalt omhändertagande av dagvatten inkluderas
vid detaljplanering av utbyggnadsområdena. Anläggandet av en våtmark vid krondiket vid Gröna dalen
innebär positiva effekter för vattenstatusen i Mälaren. Utökning av verksamhetsmark med nyetablering av industrier medför ökad risk för miljöfarligt
utsläpp i dagvattnet. I och med att åkrarna vid Gröna
dalen och Väppeby försvinner minskar närings
läckaget.
Om bebyggelse läggs strandnära kan det innebära
att strandpartier som är värdefulla för friluftslivet
eller innehåller en värdefull flora och fauna kan påverkas negativt. Bebyggelse vid stränder kan också
medföra att stranden blir mer tillgänglig för allmänheten i och med anläggande av till exempel strand
promenader. Områden som berörs av strandskyddet är Nya Kalmarsand, Ekilla vägförråd, Göksvik/
Notholmen, Lilla Ullfjärden, Torresta/Talltorp och
Gröna dalen.
Om områdena Torresta/Talltorp samt Lilla Ullfjärden ansluts till kommunalt vatten och avlopp försvinner enskilda avlopp vilket kan bidra till att höja
vattenstatusen i Lilla Ullfjärden och Norra Björkfjärden. Om antalet enskilda avlopp inom kommunen minskas skulle exempelvis vattenstatusen i Lilla
Ullfjärden kunna förbättras. Vid planering av gästhamn och båtuppläggningsplats bör latrintömnings
plats samt båttvätt planeras in.
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KAPITEL 9 HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i utomhusluft
finns idag för kväveoxid, kvävedioxid, svaveldioxid,
bly, partiklar (PM 10), bensen, bly, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren, ozon och kolmonoxid.
Miljökvalitetsnormer finns enligt miljöbalken även
för fisk- och musselvatten och enligt särskilt beslut
även enligt vattendirektivet. Miljökvalitetsnormen
för fiskvatten gäller för Mälaren. Läs mer i kapitel
8 om vattendirektivet. Vid planering, planläggning
och tillståndsprövning ska kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvalitets
normer enligt
miljöbalkens 5:e kapitel. Miljökvalitetsnormerna
anger den miljökvalitet som ska finnas i kommunen.
Luftsituationen i Håbo kommun är god och värdena
ligger enligt utförda kartläggningar under gällande
normer. Kommunen har antagit målet att bli fossilbränslefri kommun år 2050 vilket bland annat
innebär att utsläpp av luftföroreningar ska minska.
Genom medlemskapet i Stockholms och Uppsala
läns luftvårdsförbund arbetar kommunen aktivt för
en bättre luftkvalitet i regionen.

Buller
Riksdagen har antagit riktvärden för trafikbuller
som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation.
Vid planering av ny bebyggelse ska de nationella
riktvärdena för trafikbuller följas. Avsteg från gällande riktlinjer kan prövas i vissa centrumnära lägen
med närhet till service och god kollektivtrafik avseende bostäder och kontorslokaler. Avsteg ska inte
göras för lokaler där känsliga grupper vistas såsom
barn, äldre, sjuka (äldreboenden, skolor, förskolor).
I samband med klagomål har järnvägsbuller delvis
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kartlagts i kommunen. Åtgärder kommer att krävas Stranderosion
vid framtida utbyggnad och förtätning längs spåren.
Banverket ansvarar för att åtgärda störande buller. Erosion är en naturlig förändring av bland annat
Kommunen tillser att utredningar utförs.
stränder. Stranderosion orsakas av vattenrörelser,
vindar och is. Erosion är en riskfaktor vid bebygKommunen har genomfört trafikräkning men bör gelse nära strandlinjen. SGI har gjort en översiktlig
även bullerkartlägga längs huvudstråken inom tät kartläggning av stranderosion i Sverige. Det föreorten. En åtgärdsplan för fortsatt arbete med skydds- kommer enligt kartläggningen ingen stranderosion
åtgärder mot buller längs de kommunala vägarna inom planområdet. Däremot angränsar området i
bör tas fram och kommunen ska verka för att bul- Nya Kalmarsand till områden i Upplands-Bro komlerskyddsåtgärder längs de statliga vägarna genom- mun med stranderosion. Inom planområdet finns
förs. Väghållaren ansvarar för att åtgärda störande strandområden med grovsand och finsand som är
buller. Kommunen tillser att utredningar utförs. material som är känsliga för erosion. Grovsand och
Lokalisering av lokaler där känsliga grupper vistas finsand förekommer vid strandlinjen vid Kalmarsåsom barn, äldre, sjuka (äldreboenden, skolor, för- viken, Hagviken, Getberget och vid södra delen av
skolor) bör, inte ske i närheten av stora vägar eller Lilla Ullfjärden. I den fortsatta planeringsprocessen
nära verksamheter som kan ha negativ påverkan för med planprogram och detaljplaner är det viktigt att
människors hälsa och miljön.
utreda riskerna med erosion samt hur detta ska motverkas.

Vibrationer
Vibrationer från transporter kan ge upphov till störningar i bostäder, i synnerhet om de uppstår nattetid.
Människan uppfattar vibrationer redan vid mycket
låga nivåer, långt innan det finns risk för skador
på byggnader. I Bålsta förekommer det vibrationer
bland annat parallellt med järnvägsspåret, men kan
även uppkomma vid vägar med tung trafik. Vibrationernas omfattning beror främst på hur tunga tåg
som trafikerar spåren, hur fort tågen kör samt områdets geotekniska förutsättningar. Olika geotekniska
förutsättningar gör att vibrationerna fortplantar sig
olika i marken runt spåren. Till exempel fortplantar
sig vibrationer lättare i lerjordar än i morän. Berg
kan bidra till att vibrationer uppstår.

Översvämning
Översvämningar kan delvis orsakas av höga flöden
i vattendrag. Framförallt handlar det om att vattennivån i Mälaren kan blir högre än normalt. Mälarens
avrinningsområde är 22600 kvadratkilometer stort.
Tillrinningen sker bland annat via Eskilstunaån,
Svartån, Arbogaån och Fyrisån. Höga flöden i åarna
kan orsaka högre nivåer i Mälaren. Mälaren har flera
utlopp, som mest kan vatten tappas från åtta platser.
En vattendom reglerar hur mycket vatten som får
tappas från dessa utlopp. Om mängden vatten som
tillförs Mälaren är större än vad mängden vatten
som får tappas ut är riskerar vattennivån i Mälaren
att höjas.

Man bör beakta risken för vibrationer vid nybyggnation av bostäder och lokaler nära spår samt vid etablering eller nyanvändning av gamla järnvägsspår.
Det finns riktvärden från myndigheter med avseende på spårbunden trafik samt från svensk standard
”Mätning och riktlinjer för bedömning av komfort i
byggnader” SS 4604861.

Även kraftiga regn kan orsaka översvämning. Dels
ger det högre nivåer i vattendragen, dessutom blir
avrinningen via dagvattnet inte är tillräcklig stor
jämfört med nederbörden. Klimatförändringar på
grund av den förstärkta växthuseffekten kan också
komma att påverka vattennivåerna i Mälaren. Forsk
are har tagit fram scenarier som visar hur klimaten
vid Mälaren kan påverkas. Bedömningen är att de
Det har förekommit klagomål från enskilda fastig- höga och låga vattennivåerna kommer att bli vanlihetsägare utefter spåret. Vid vibrationer från väg gare, men att antalet dagar med medelnivåer minstrafik är väghållaren ansvarig för åtgärder. Miljöav- kar. Dock bedöms de mest extrema tillrinningarna
delningen tillser att utredningar utförs.
att minska. Områden med risk för översvämning
inom Håbo kommun utreds i en särskild utredning.
Riskområden ska preciseras i utredningen. Vid
detaljplanering görs särskild bedömning av riskerna
för översvämning.
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Markområden med stor sannolikhet för
översvämning

påverka vilka områden som löper risk att översvämmas vid olika flöden Om vattendomen för Mälaren
ändras kan nya rekommenderade höjder utredas.

Områden som riskerar att översvämmas vid ett så
kallat hundraårsflöde är områden som bedöms löpa
stor sannolikhet för översvämning. Hundraårsflöde Riktlinjer
är en nivå som förväntas återkomma med 100 års intervall. Markområden med stor sannolikhet för över- • Inom områden med stor sannolikhet för översvämning bör inte bebyggas, undantag kan göras för
svämning bör endast uthus och garage lokaliseras
enkla byggnader som uthus och garage. Vid Mälaren
(under +1,30 i RH00).
bedöms mark som ligger under +1,30 i Rikets höjdsystem 1900 (RH00) som markområde med stor san- • Inom områden med viss sannolikhet för översvämnolikhet för översvämning.
ning bör endast vägar med förbifartsmöjligheter,
byggnader med mer robust konstruktion, enstaka
villor eller fritidshus samt mindre industrier med
Markområden med viss sannolikhet för
liten miljöpåverkan lokaliseras. (mellan +1,30 och
översvämning
+2,30 i RH00).
Områden som hotas av översvämning vid högsta dimensionerande flöde bedöms löpa viss sannolikhet
för översvämning. Dimensionerande flöde är en nivå
som används för dammar och som anger vilka nivåer
som dammen klarar utan att dammbrott sker. Inom
områden med viss sannolikhet för översvämning
kan samhällsfunktioner av mindre vikt placeras. Det
innebär att byggnader av mer robust konstruktion,
vägar med förbifartsmöjligheter, enstaka villor, fritidshus samt mindre industrier med obetydlig eller
liten miljöpåverkan kan lokaliseras inom området.
Vid Mälaren bedöms mark som ligger mellan +1,30
och +2,30 i Rikets höjdsystem 1900 (RH00) som
markområde med viss sannolikhet för översvämning.
Markområden med liten sannolikhet för
översvämning
Markområden som inte hotas vid hundraårsflöde eller högsta dimensionerande flöde bedöms löpa liten
sannolikhet för översvämning. Riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt bör placeras inom
område med liten sannolikhet för översvämning.
Detta kan vara offentliga byggnader som sjukhus,
vårdhem, skolor, infrastruktur av stor betydelse, vatten och avloppsanläggning och avfallsanläggningar,
el- och teleanläggningar samt industrier med stor
miljöpåverkan. Sammanhållen bostads
bebyggelse
bör placeras i områden med liten sannolikhet för
översvämning. Vid Mälaren bedöms mark som ligger över +2,30 i Rikets höjdsystem 1900 (RH00) som
markområde med liten sannolikhet för översvämning. Ändrad avtappning av Mälaren kan komma att
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• Samhällsfunktioner av betydande vikt bör lokaliseras inom områden med liten sannolikhet för
översvämning. (över +2,30 i RH00).
• Sammanhållen bostadsbebyggelse bör lokaliseras
inom områden med liten sannolikhet för översvämning. (över +2,30 i RH00).
• Kommunen ska utreda de detaljplaner som medger bebyggelse inom områden med stor respektive
viss sannolikhet för översvämning.

Farligt gods
Med farligt gods menas i transportsammanhang gods
som innehåller ämnen som på grund av sina inneboende egenskaper kan vålla skador i sin omgivning.
Det farliga godset indelas i nio olika klasser med avseende på likartad riskbild. I Bålsta går transporter
av farligt gods dels på järnväg och dels på vägar. En
zon på minst 30 meter närmast väg eller järnväg avsedd för farliga godstransporter ska lämnas fri från
bebyggelse. För E 18 gäller förordnande om byggnadsförbud inom 50 meter från vägen enligt beslut
av Länsstyrelsen 2008-04-30. I övrigt ska riskanalys
göras vid exploatering inom ett avstånd av 100 meter från väg eller järnväg för farliga godstransporter.

Järnväg
Inom planområdet går Mälarbanan som är av riksintresse för kommunikationer. På Mälarbanan transporteras farligt gods.

mära vägnätet. Det sekundära nätet ska inte användas
som genomfartsleder för farligt godstrafik.
På övriga allmänna gator och allmänna vägar får inte
transporter av farligt gods förekomma. Förbudet gäller dock inte trafik som kör kortaste väg till/från lastnings- och lossningsställe inom området.
Det finns två anvisade uppställningsplatser för fordon
lastade med farligt gods inom Bålsta tätort:
• Norra trafikplatsen vid Bålsta 6:1 (bensinstation).
• Södra Bålstaleden/Dragrännan vid Bista 4:40 (bensin
station).

Mälarbanan är en av de viktigaste kommunikationerna till och från Bålsta.

Uppställningsplatserna kan användas vid raster, övernattningar samt sanering av skadade fordon.

Väg
I Bålsta är E18 primär transportled för farligt gods
och nedan uppräknade vägar är sekundära transportleder för farligt gods:
• Kraftleden till Skörbyleden.
• Kalmarvägen till Dyarne 5:71(bensinstation).
• Håtunavägen till Bista 13:1 (bensinstation)
• Kalmarleden/Råbyleden till reningsverket och
vattenverket.

Det finns riktlinjer på vilka leder som transportet av
farligt gods får transporteras.

• Södra Bålstaleden.

Exempel på mottagare av farligt gods är bensinstationerna, avloppsreningsverken, vattenverken och några
industrier med kemiska processer i Bålsta.

• Dragrännan/Sköldvägen till Bista 5:17 (kemisk
industri).

Miljöfarlig verksamhet

• Dragrännan till Bista 3:16 (bensinstation).

Enligt miljöbalken är en miljöfarlig verksamhet något
som kan medföra skada eller olägenhet för männis• Arosvägen till Dyarne 5:95 (bensinförsäljning).
kors hälsa eller miljön. Det finns ett flertal verksamheter som kan medföra olägenheter i Bålsta. Exempel
• Stockholmsvägen, dock ej sträckan mellan Österpå två sådana anläggningar är Benders och Gyproc.
led (Bålsta 18:8, bensinstation) och Runbrovägen.
Dessa verksamheter kan medföra bland annat bullerstörningar men sådana anläggningar i direkt anslutPrimära transportleder bildar ett huvudvägnät för ge- ning till bostäder är få. Chemetall är en anläggning
nomfartstrafik. De bör användas så långt som möjligt som hanterar större volymer av kemiska ämnen. Benför farliga godstransporter. Sekundära transportleder sinstationer i nära anslutning till bostadsområden
är avsedda för lokala transporter till och från det pri- innebär förhöjd risk för negativ påverkan. Ambitio71

nen bör vara att sådana anläggningar på sikt omlokaliseras till andra lägen.
Delar av Bålstas geologi utgörs av porösa isälvsmaterial, ett exempel är Bålstaåsen. Hantering av
miljö- och hälsofarliga kemiska produkter samt
farligt avfall bör minimeras i dessa områden för att
förhindra att farliga ämnen når mark eller grundvatten. Fortsatta etableringar inom dessa områden
bör begränsas på grund av risk för spill av miljöoch hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall.
Lokalisering av lokaler där känsliga grupper vistas såsom barn, äldre, sjuka (äldreboenden, skolor,
förskolor) bör, liksom bostadsbebyggelse, inte ske i
närheten av stora vägar eller nära verksamheter som
kan ha negativ påverkan för människors hälsa och
miljön.

nade Områden). De tillhör därmed de platser i länet som har högst risk för att påverka människa och
miljö och därmed högsta prioritet att undersökas. De
fem prioriterade nedlagda deponierna är följande:
•
•
•
•
•

Nordforms deponi nr 1. Deponin har inventerats
till riskklass 1 enligt MIFO fas 1.
Nordforms deponi nr 2. Deponin har inventerats
till riskklass 1 enligt MIFO fas 1.
Dragetdeponin. Ej inventerad. Deponin finns på
länets prioriteringslista med högsta riskklassen.
Skörbydeponin. Förstudie pågår.
Kalmardeponin. Förstudie pågår.

Förutom dessa finns ytterligare två nedlagda deponier inom området:
• Karpdammens deponi
• Väppebys deponi

Håbo kommun har tillsynen över nedlagda deponier.
Vid detaljplaneläggning i områden som ligger inom Kommunen ska undersöka samtliga deponier var
skyddsavstånd för miljöfarlig verksamhet ska risk- efter klassningen avgörs.
bedömning göras för att utreda om skyddsavståndet
kan minskas i det aktuella fallet.

Radon

Markföroreningar
Bensinstationer, industritomter och gamla avfalls
deponier är några av de områden i kommunen som
kan vara förorenade. Vid nylokalisering, nedläggning av pågående verksamheter eller vid redan nedlagda verksamheter kan kommunen komma att kräva
undersökningar och sanering för att återställa marken. Vid nedläggning av miljöfarlig verksamhet ska
marken undersökas och förorenade markområden
ska saneras. Tillståndsnämnden gör bedömningen
huruvida marken ska undersökas. Lokalisering av
lokaler där känsliga grupper vistas såsom barn,
äldre, sjuka (äldreboenden, skolor, förskolor) bör, i
likhet med bostadsbebyggelse, inte ske i anslutning
till områden med förorenad mark.

Radon är den dominerande källan till exponering för
joniserande strålning i vårt land. Denna källa svarar
för cirka 60 procent av den sammanlagda stråldosen till den svenska befolkningen. Joniserande strålning kan ge upphov till en rad hälsoeffekter, bland
annat cancer och ärftliga skador. Huvuddelen av
stråldosen från radon och dess sönderfallsprodukter
hamnar i lungan och lungcancer utgör den väsentligaste hälsorisken. Påverkan på människors hälsa
blir mycket stor om man utsätts för både radon samt
röker då dessa faktorer har multiplicerande effekter.

Misstänkt förorenade områden - nedlagda
deponier

Radon i mark kommer från olika radioaktiva ämnen
som härstammar från jordens bildande. Dessa faller
sönder i flera steg för att slutligen efter tusentals år
stabiliseras som grundämnet bly. Under sönderfallsprocessen passerar de joniserande ämnena radonstadiet som är en gas och därmed tränger upp genom
grusåsar och sprickigt berg.

Inom området finns fem nedlagda deponier med på
länets prioriteringslista som skickas årligen till Naturvårdsverket. I enlighet med de regionala miljömålen strävar Länsstyrelsen efter att en redovisning
av tidigare verksamheter ska finnas med i de detaljplaner som tas fram i länet. Deponierna har riskklass
1 enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förore-

Orsaker till höga radonhalter i bostaden kan vara att
huset uppförts med radonförande material eller att
marken som huset står på avger radon. Radon kan
även förekomma i dricks- och duschvatten. De bostäder och lokaler som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet har ingen risk för att
utsättas för radon i vatten. Inom Håbo kommun finns

72

vissa områden med hög markradon. Det saknas dock
en heltäckande kartläggning av markradon. De flesta
mätningar baseras på enskilda mätresultat. I dagsläget råder riktvärdet 200 Bq/m3 för bostäder och
lokaler. Om halten radongas i inomhusluften innehåller mer än 200 Bq/m3 luft är det en olägenhet för
människors hälsa och kan medföra risk för utveck
lande av lungcancer. Därför ska hus som byggs på
mark som kan innehålla höga radonhalter, byggas så
att gasen inte kan komma in i huset, det vill säga
radonsäkert. Innan byggande på hög till normalriskmark ska markradonhalten mätas. Uppföljning av
att radonhalterna i nya byggnader ligger under riktvärdet 200 Bq/m3 görs i byggsamrådet. I protokollet
noteras att en radonmätning ska utföras under första uppvärmningssäsongen och redovisas till bygg
avdelningen. Bygg
avdelningen planerar att lägga
upp ett system för att bevaka att resultatet av radonmätningarna verkligen lämnas in till kommunen.

Djurhållning
Djurhållning i anslutning till bostäder, fritidsområden och skolverksamhet (skola och förskola) kan
förorsaka problem hos allergiker samt konflikter
med andra intressen (buller, lukt). Skyddsavståndet
påverkas bland annat av antalet djur och djurslag.
Enligt Håbo kommuns lokala hälsoföreskrifter krävs
tillstånd för djurhållning inom tätort. Tillstånd söks
hos Miljöavdelningen.

som djurfria. Om efterfrågan finns för till exempel
hästnära boende bör även ett eller flera sådana områden övervägas.
Skyddsavstånd från djurhållningen till bostäder och
annan bebyggelse bör anpassas efter djurslag, verksamhetens omfattning, områdets karaktär, närhet till
vattentäkt, topografi, vindriktning och om verksamheten är befintlig eller ny.
Skyddsavstånden bör vara längre till gödselhantering och stall än till hagar och ridbanor.
För att undvika konflikter mellan ryttare och andra
motionärer bör hänsyn tas till befintliga ridvägar vid
planläggning och vid bygglovsprövning av bostäder
eller andra anläggningar. Dessutom bör tillkommande ridvägar eller eventuellt ökat nyttjande av
befintliga ridvägar beaktas vid bygglovsprövning av
stall.

Elektromagnetiska fält
Kraftledningsgator och transformator
stationer ger
upphov till elektromagnetsiska fält. Dessa kan ha
en negativ inverkan på människor och djur och det
krävs erforderliga skyddsavstånd för denna typ av
elektriska anläggningar. Strålsäkerhetsmydigheten
(SSM) är den myndighet som ansvarar för de skadliga effekterna av strålning på människor och miljö.

Följande hästgårdar finns inom området för den för- Läs mer:
djupade översiktsplanen:
Skörby 5:1, Bålsta 2:60, Torresta 2:7, Frösunda 11:1 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den fördjuoch 9:1
pade översiktsplanen för Bålsta tätort.
Riktlinjer

Bättre plats för arbete, Boverkets allmänna råd
1995:5

I detaljplanelagda områden bör hållande av andra Boverkets handbok Buller i planeringen 2008
djur än sällskapsdjur generellt undvikas, om inte
särskilda skäl finns eller om riskerna för störning
från djurhållningen anses vara mycket små.
Utanför detaljplanelagda områden bör även annan
djurhållning förutom sällskapsdjur vara möjlig.
Kommunen bör eftersträva tydliga gränser mellan
landsbygd, där man kan förvänta sig förekomsten
av lantbruksdjur och hästar och samlad bebyggelse.
I samlad bebyggelse bör inte djur förekomma i
samma utsträckning. Kommunen bör så långt det är
möjligt i planeringen avsätta ett eller flera områden
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Konsekvenser
Vid förtätning inom området för den fördjupade
översiktsplanen finns risk för ökad störning från trafikbuller samt försämrad luftkvalitet. Nya trafikleder
kan innebära ökad trafik och mer buller men en positiv konsekvens kan även bli mindre buller i bostadsområden i och med att trafiken fördelas bättre inom
tätorten.

Nyetablering av bostäder och lokaler där känsliga grupper vistas såsom barn, äldre, sjuka (äldre
boenden, skolor, förskolor) bör inte ske i anslutning
till områden med konstaterad förorenad mark eller
misstanke därom. Riskerna för påverkan är stor.
Man bör utgå ifrån lokaliseringsprincipen. Andra
områden för etablering av dessa verksamheter bör
uppmuntras.

Bilberoendet kan innebära att bilar från Bålsta kan
bidra till att miljökvalitetsnormen om god luftmiljö Etablering av byggnader i närheten av kraftledöverskrids utanför planområdet för den här fördju- ningar och transformatorstationer kan utgöra en
pade översiktsplanen och i övriga kommuner.
förhöjd risk för att utveckla cancer samt nerv- och
muskelretningar. Kunskapen om elektromagnetiska
Markreservatet för ytterligare två järnvägsspår kan fält är bristfällig men bör beaktas vid etablering av
innebära ökat buller. Vid utbyggnad av järnvägsspår nya områden. Strävan efter att begränsa påverkan av
ställs ökade krav på bullerdämpande åtgärder som dessa fält bör tas med vid befintliga och planerade
kommer att innebära att en del boende kan få lägre områden för boende, skolor och arbetsplatser.
bullernivåer än vad de har i dagsläget.
Riskanalys görs vid planläggning för att fastställa
I samband med större utbyggnader bör gemen- lämpligt skyddsavstånd med hänsyn till transportled
samma system för uppvärmning alltid övervägas för för farligt gods.
att säkerställa miljökvalitetsmålet om frisk luft. En
omfattande fastbränsleeldning i lokala eldstäder i Vid detaljplanering bör stor hänsyn tas till marktätbebyggda områden kan medföra miljö- och hälso föroreningar. Sanering av mark bör krävas innan ny
skyddsproblem. Försämrad luftmiljö kan befaras om bebyggelse tillåts. Ett exempel är Väppebydeponin
många enskilda anläggningar anordnas inom be- som ligger i utbyggnadsområdet för Gröna dalen och
gränsade områden.
har riskklass tre vilket medför att den marken inte
kan användas till känslig bebyggelse innan sanering.
Inom området för den fördjupade översiktsplanen
finns några mindre områden med stor eller viss
sannolikhet för översvämning. Vid detaljplanering
samt bygglovsprövning av områden som inte är detaljplanelagda, krävs utredning av sannolikhet för
översvämning. Områden som kan beröras av översvämningsrisk är delar av nya Kalmarsand, Lilla
Ullfjärden, Göksvik, och södra delarna av Gröna
dalen.
Konflikt finns mellan föreslagna utbyggnadsområden och skyddsavstånd för befintliga miljöfarliga verksamheter. Vid detaljplaneläggning inom
generellt angivna skyddsavstånd måste en särskild
riskbedömning göras för att överväga riskerna och
lämpligheten med ny bebyggelse. I och med att det
i nuläget finns bostäder i områden närmare dessa
verksamheter än de utbyggnadsområden som pekas
ut i fördjupad översiktsplan kan det vara lämpligt att
utreda behov och möjligheter till säkerhetshöjande
åtgärder och skadereducerande åtgärder i samband
med planering av nya områden.
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KAPITEL 10 BARNOMSORG OCH UTBILDNING

arbetet utgå från att ersätta dessa lokaler med mer
ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.

Förskoleverksamheten

Nyetablering bör ske i de områden där bostäder
byggs och där behovet av barnomsorg bedöms
vara bestående över tid. Det görs regelbundet
befolknings
prognoser för att uppskatta behovet
av förskoleplatser. En förutsättning för placering
av förskolor utanför nya bostadsområden är att
de ligger bra till ur kommunikationssynpunkt.
Kommunen bör agera på ett sådant sätt att den behål
ler planeringsinstrumentet, det vill säga beslutsrätten om var när och hur en förskola ska byggas.

Under perioden 2001 till 2009 har en kraftig utbyggnad av antalet platser i förskolor ägt rum. Under perioden har ca 450 nya platser tillkommit. Samtidigt
har efterfrågan på plats i familjedaghem minskat med
ca 140 platser. Trots detta har hela perioden kännetecknats av överinskrivningar inom verksamheterna.
I genomsnitt har cirka 100 barn varit överinskrivna
i verksamheten under perioden. Antalet barn i verksamheten varierar över året så att det finns ungefär
3 procent fler barn under vintern/våren jämfört med
hösten. Storleken på verksamhetens åldersgrupper
varierar också från år till år, vilket gör att det inte
är säkert att verksamheten kan ta in lika många barn Tillgången till natur- och strandområden har
ett år som ett annat. Detta på grund av att de yngre pedagogiska värden för barn.
åldersgrupperna kräver större ytor och större personaltäthet.
Långsiktigt kan man konstatera att det finns för
många förskoleplatser i de centrala delarna av Bålsta och för få i de växande bostadsområdena belägna en bit från centrum (till exempel de norra delarna av Bålsta samt Skörby och Viby). Dessutom
finns en del av förskoleplatserna i lokaler som är
dyra och inte helt ändamålsenliga. Långsiktigt bör

Grundskola

Kommunen har byggt om och byggt flera nya skolor
under perioden 1995 till 2003. Ombyggnation och
nybyggnation har skett enligt de krav på skollokaler
som funnits. Lokalerna har anpassats till den syn på
hur undervisning ska bedrivas som har beskrivits i
de senaste läroplanerna. Lokalerna präglas av rymd
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med ett antal mindre rum runt ett större storarbetsrum där pedagogik, organisation och den fysiska
miljön ska gå hand i hand. På senare tid har dock
behov uppkommit att anpassa lokalerna bättre efter
de ekonomiska förutsättningar som nu gäller, med
bland annat större elevgrupper.
En viktig fråga för skolans verksamhet och ekonomi är skolskjutsfrågan. Ju mer bostadsbyggandet
sprids ut i kommunen desto mer ökar behovet av
skolskjutsar, vilket i sin tur ökar kostnaderna för
skolans totala verksamhet. För att få en jämn elevtillförsel är det viktigt att ha en jämn befolknings
utveckling. Enstaka år med stor nybyggnation av
bostäder skapar en förhöjd efterfrågan på förskoleplatser och senare även en ökad efterfrågan på
skol- och gymnasieplatser. Sannolikt kommer
främst barn i de tidiga skolåren att utgöra överskottet gentemot nuvarande platsutbud. Flexibilitet
gör det möjligt att ta emot större årskullar under
hela skolgången. Nya skolor ska ligga bra placerade i förhållande till kommunikationsknutpunkter
i kombination med geografisk hänsyn till var behovet av nya skolplatser finns. Den principiella inställningen bör vara att 0 - 9 skolor ska byggas.
Friskoleetableringar kan medföra skolor med andra
skolårsinnehåll än 0 – 9. Skolor ska byggas flexibla
så att de kan övergå från att vara en 0 - 5(6) skola
till att bli 0 - 9 skola. Kommunen bör agera på ett
sådant sätt att den behåller planeringsinstrumentet,
det vill säga bestämmer var, när och hur en skola
ska byggas.

met startade i andra lokaler. År 2004 togs beslut om
att öka utbudet med medieprogrammet, barn- och
fritidsprogrammet, estetiska programmet, fordonsprogrammet och hotell- och restaurangprogrammet.
År 2007 startades även verksamhet för ungdomar
med Aspergers syndrom. År 2009 övertog gymnasieskolan kommunens uppföljningsansvar för dessa
ungdomar och har nu mellan fem till tio ungdomar
inskrivna på skolan. Verksamheten är förlagd till lokaler vid Knarrbacken.
I dag är alla program förlagda till Bildningscentrum
Jan Fridegård förutom fordonsprogrammet som finns
på Sjövägen. Antalet elever i gymnasiet är idag ca
500. Av kommunens folkbokförda elever i åldrarna
15-18 år väljer hälften att läsa på gymnasieprogram i
en annan kommun. Bildningscentrum Jan Fridegård
kan maximalt anta 660 programelever, 30 elever
på det individuella programmet och 35 elever med
Aspergers syndrom, totalt 725 elever. Det finns därmed inget behov av utbyggnad av gymnasiet under
planperioden. Däremot ökar trycket på Aspbergerverksamheten. Karin Lidén visar i sin rapport att det
finns många elever på väg in gymnasieåldern. Därför bör det planeras för en utbyggnad. Utbyggnaden
bör inte ske på bildningscentrum då elevantalet blir
för stort i förhållande till övriga elever med hänsyn
till den pedagogiska modellen som de arbetar efter.

Grundsärskola
Kommunen har byggt en ny särskola som inrymmer
grundsärskola och träningsklasser i anslutning till
Gröna Dalen-skolan. Lokalerna bedöms täcka behovet för större delen av planperioden.

De frivilliga skolformerna
Gymnasium

Bildningscentrum Jan Fridegård.
Kommunal vuxenutbildning

Komvux och Svenska för invandrare är idag integreGymnasiet startade år 2000 i Bildningscentrum Jan rade i gymnasieskolans lokaler. Lokalerna är idag
Fridegård. Lokalerna innehåller förutom de frivilliga tillräckliga. Vid behov av utökning av antal platskolformerna även musikskola, bibliotek, café, tea- ser finns två alternativ, antingen så tas nya lokaler
ter, samt måltidsverksamhet. Utbildningen startade i anspråk eller så köps utbildning av andra aktörer.
med fyra nationella program, samhällsprogrammet,
naturvetenskapligaprogrammet, teknikprogrammet
och handelsprogrammet. Det individuella program78

Särskolan
Särskolan finns idag både i Bildningscentrum Jan
Fridegård och i lokaler på Sjövägen. Tillströmningen
av elever beräknas vara konstant men möjligheter
finns att hjälpa Upplands-Bro kommun med vissa
platser. Lokalerna på Sjövägen behöver dock anpassas både för särskolan och för fordonsprogrammet.
Om detta inte är möjligt finns behov av nya lokaler
för verksamheterna.

Konsekvenser
Befolkningen i Bålsta är en av de yngsta i Sverige.
Behovet av barnomsorg och utbildning är viktigt
för att tillgodose föräldrars och barnens önskemål
och behov. Under perioden bedöms att det behövs
en planberedskap på tre till fyra förskolor eller skolor. De ska placeras i närhet till bostadsområden.
På så sätt minskar transporterna vilket ger positiva
miljöeffekter. Det finns idag en koncentration till
Stockholmsvägen när det gäller förskolorna. Genom
att förlägga nya förskolor och grundskolor på gångoch cykelavstånd från större bostadsområden skapas
möjligheter till att få till mer fossilbränslefria transporter. Det minskar belastningen på miljön och luften i bostadsområdena blir mindre förorenad.
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Källa: Håbo kommun

KAPITEL 11 OMSORG
svårt och utgör inget bra planeringsunderlag. Enligt
senaste befolkningsprognosen kommer den äldre befolkningen att öka kraftigt. En fördubbling av äldre
är att vänta fram till år 2020. Socialförvaltningens
bedömning är att dagens 82 platser bör utökas till
cirka 150 platser år 2020. Idag bor 1,4 procent av
åldersgruppen 65-79 åringar i särskilt boende. Av
gruppen äldre än 80 år bor 14,5 procent i ett särskilt
boende. Hänsyn till närhet till natur, service, handel
och möjligheter till sociala aktiviteter bör tas när nya
särskilda boenden etableras.
Korttidsboende

Inledning
Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Medellivslängden för kvinnor är idag 83 år och för män 79
år enligt SCB. Medellivslängden har ökat snabbare för män än för kvinnor under senare år medan
skillnaderna mellan mäns och kvinnors medellivslängd har minskat under de senaste åren. Prognosen
visar att medellivslängden för män kommer att öka
till cirka 82 år och för kvinnor till över 85 år under
planperioden. Under en livstid behöver människor
stöd och hjälp på olika sätt och i olika omfattning.
Enligt Socialtjänstlagen har kommuner ansvar för
att kommuninvånarna ska få den hjälp och det stöd
som de behöver. Omsorgen om utsatta grupper är en
viktig kommunal verksamhet. Det handlar om äldre,
funktionshindrade och andra personer som är i behov av stöd och hjälp på olika sätt. Den fysiska planeringen ska utgå från att planera miljöerna i Bålsta
så att de är tillgängliga för alla. Boendemiljöerna
ska vara anpassade efter allas behov, detsamma gäller offentliga lokaler. Handikappanpassningen ska
ständigt utvecklas.

Äldreomsorg
Idag finns möjligheter för äldre att bo kvar hemma
i större utsträckning än tidigare. Hemtjänst är vanligare än särskilt boende. Idag finns 82 platser i särskilt boende i Håbo kommun. Det görs kontinuerligt
befolkningsprognoser som sträcker sig cirka 10 år
framåt i tiden för att kunna uppskatta behovet av
platser inom äldreomsorgen. Att göra befolknings
prognoser som sträcker sig längre fram i tiden är

Idag finns 12 platser i ett så kallat korttidsboende.
Det utgörs av sex stycken dubbelrum. Socialförvaltningen gör bedömningen att en utökning med sex
platser täcker behovet fram till år 2016. Om antalet platser i särskilt boende ökar minskar behovet av
korttidsboenden.
Trygghetsboende
Det finns en stor efterfrågan bland kommunens äldre
på centrumnära boende med tillgång till både personal och service. Frågan har framförts av pensionärs
organisationer i olika sammanhang. Efterfrågan på
kommunens boende på Plommonvägen 8 och 10
är idag stor, kötiden är flera år. I samband med att
centrum och Gröna dalen detaljplaneläggs bör behovet av trygghetsboende ses över. Gärna i kombination med boende för ungdomar och vanligt boende i
samma huskropp.

Omsorg om funktionshindrade
Lagen om stöd och service (LSS) ger personer med
vissa funktionshinder rätt till stöd och service efter
prövning. Det kan röra sig om personlig assistans
eller andra typer av stöd och service. Lagens syfte
är att främja alla människors rätt till både jämlikhet
och delaktighet i samhället. Behovet av fler platser
för boende som beviljas enligt LSS bedöms öka i
planperiodens början. Mellan år 2012 och år 2017
anser socialförvaltningen att ca 15-18 platser bör
tillkomma för att uppfylla behovet.
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Flyktingmottagning
Håbo kommun ansvarar för flyktingar som kommer
till kommunen. Målet med flyktingmottagningen är
att skapa en bra introduktion i det svenska samhället.
Bostäder för anlända flyktingar bör vara placerade
så att segregering motverkas. Boendet ska utgöras
av vanliga lägenheter i bland annat Håbohus ordinarie bostadsbestånd. Inga renodlade bostäder för
flyktingar ska byggas.

Konsekvenser
Behovet av fler bostäder för äldre bedöms inte ha
några miljökonsekvenser förutom den tillkommande
byggelsen och markanspråket. Däremot får placeringen av boendena positiva sociala konsekvenser i
och med att trygghetsboende och äldreboende planeras i centrumnära läge då det innebär att de äldre
får närhet till service. Det kan innebära att fler kan
uträtta sina ärenden själva då avstånden är korta.
Alla byggda miljöer ska vara anpassade så att de är
tillgängliga för alla. Det ger positiva sociala konsekvenser då förutsättningar ges för alla människor att
delta i samhället.
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KAPITEL 12 MARKANVÄNDNING I BÅLSTA

Målet är att skapa ett tryggare och mer levande centrumområde. För att centrala Bålsta ska upplevas som
tryggt och identitetsskapande ska det kommande detaljplanearbetet utgå från följande riktlinjer. Utveckla
ett funktionellt samband mellan pendeltågstationen
och centrum. Bland annat genom att tillskapa ett
naturligt gångstråk mellan de två områdena. Stråket ska fullt utbyggt avslutas först vid Aronsborgsviken. Integrera boende med verksamheter för att
få fler människor i rörelse inom centrumområdet
under en större del av dygnet. Service och boende
ska integreras i samma huskropp för att skapa möjlighet till ett flöde av människor i centrum oavsett
tid på dygnet.
Centrumet består i dag av stora slutna ytor och fasader som kan öppnas upp. Fönster rekommenderas
tillkomma för att området ska upplevas som mer
öppet. Områdets belysning och gestaltning ska ses
Inledning
över för att skapa en plats som fler vill vistas på och
kring. Eftersom centrum idag saknar en naturlig möUnder planperioden kommer en stor del av plane- tesplats föreslås ett torg tillkomma. Torget bör utringsinriktningen när det gäller framtida boendemil- formas med öppenhet och med många anslutande
jöer, att utgå från att förtäta befintligt centrum och gång- och cykelvägar. Detta för att öka möjligheten
de närliggande områdena. En tydlig inriktningar att till rörelse på platsen. Platsen ska skapa en känsla
försöka skapa bättre förutsättningar för ett levande av identitet och samhörighet och utgöra hjärtat av
centrum och skapa förutsättningar för fler att bo Bålsta. Torget ska utformas med människan i fokus
inom de centrala delarna av tätorten.
och mötet och samtalet i fokus.

Utbyggnadsområden för bostäder
och service
1 Centrum
För markområdet som är beläget mellan stationsområdet och Gröna dalen kommer planeringen att påbörjas i början av planperioden.
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För hela centrumområdet bör samtliga parkeringar
omstruktureras. De parkeringar som finns idag är
storskaliga och räcker under vissa tider inte till.
En lösning är att omarbeta parkeringarna så att de
upplevs som mer småskaliga. Vid planeringen bör
en utredning göras om möjligheten att en del parkeringsytor däckas in. Möjligheten att parkera runt
pendeltågs
stationen bör under planperioden motsvara efterfrågan. Det kan bli aktuellt att omlokalisera den nuvarande pendeltågsparkeringen.

En omarbetning av befintliga kollektivtrafik- och
taxilösningar bör ske för att få en bättre samordning
mellan de olika färdsätten och göra så att området
får karaktären av ett resecentrum väl integrerat med
övriga centrum. För det aktuella området bör bebyggelse av typen stenstaden eftersträvas. Området
bedöms vara lämpligt för placering av äldreboenden
och trygghetsboenden för äldre som beskrivs i kapitel 11. Mindre lägenheter för bland annat ungdomar
bör tillkomma vid planering av området. Dessa
lägenheter ska kännetecknas av billigare materialval
som gärna har tagits fram i samråd med ungdomar.
Detta för att kunna hålla en låg hyra som är anpassad
för unga. Detta finns beskrivet utförligare i Kapitel
3 Boende. Både ungdomsboende och olika boenden
för äldre ska placeras i samma huskropp som service
och vanligt boende för att skapa möjligheter till kontakter över generationsgränser och på så sätt ett mer
integrerat samhälle.

stråk inom gårdsmiljöerna. Inspiration och förlaga
för bebyggelsen ska vara Järla Sjö i Nacka kommun.
Området ska bebyggas med stadstypen småstad
med fokus på gröna inslag. Inom området planeras
ett gångstråk som binder ihop området med Aronsborg och Centrum. Gångstråket bör uppföras inom
en parkmiljö. Stor hänsyn ska tas till dagvattenhanteringen och bör planeras så att dammar samt vattenavrinningen tillför ett mervärde för parkområdet.
Vattenområdet kan bli ett trevligt inslag i parkområdet och stärka känslan av att Bålstas centrum ligger i närheten av Mälaren. Parkområdet ska vara en
stadspark med fokus på trygghet när det gäller planering och belysning. I samband med att Björkvallen försvinner ska en ny matcharena för fotboll, med
större publikkapacitet planeras i Gröna dalen. Området bedöms vara lämplig placering för äldreboenden
och trygghetsboenden för äldre som beskrivs i kapitel 11. Mindre lägenheter för bland annat ungdomar bör tillkomma vid planering av området. Dessa
lägenheter ska kännetecknas av billigare materialval
som gärna har tagits fram i samråd med ungdomar.
Detta för att kunna hålla en låg hyra som är anpassad
för unga. Detta finns beskrivet utförligare i kapitel
3 Boende. Både ungdomsboende och olika boenden
för äldre ska placeras i samma huskropp som service
och vanligt boende för att skapa möjligheter till kontakter över generationsgränser och ett mer integrerat
samhälle.

I Södra delen av utbyggnadsområdet finns ett kultur
miljöområde av lokalt intresse. Det finns risk att utbyggnad av området kommer i konflikt med intresset. Vid utbyggnad är det viktigt att bebyggelsen
Obebyggd mark i centrala Bålsta.
anpassas så att konflikt inte uppstår med det lokala
kulturmiljöintresset. Samråd ska ske med läns
Vid planläggning och bygglovsprövning behöver det styrelsen. I kapitel 3 Boende finns ett bildexempel
göras en riskanalys för bebyggelse som är inom ett från gamla Bålsta på hur bebyggelsen kan anpasavstånd på 100 meter från järnvägen som är av riks- sas till omgivningen. Läs mer om kulturmiljöer i
intresse. Minst 30 meter från spårmitt ska lämnas kapitel 6.
fritt från byggnation. Läs mer i kapitel 9 Hälsa och
säkerhet.
I Södra delen av det föreslagna planerade bostadsområdet ska trafiksituationen utredas vidare i detaljLäs mer i kapitel 3 Boende, kapitel 4 Kommunikationer planering för att undvika att tung trafik ska passera
och kapitel 11 Omsorg.
igenom framtida bostadsområden. (Läs mer i kapitel
4 kommunikationer). Delar av området har stabilitetsproblem då det består av gyttjelera som är en
2 Gröna dalen
jordart med dåliga stabilitetsegenskaper, samt eventuellt sulfidleror. Detta ska utredas grundligt i detaljFör området mellan Aronsborg, Väppeby äng och planeskedet. Utredningen av markstabiliteten utgör
Gröna dalen finns förutsättningar för en bebyggelse- en viktig grund för vilka områden som ska planestruktur på upp till fyra våningar. Områdenas struktur ras som bebyggelse och vad som ska planeras som
bör utformas småskaligt med offentliga promenad- parkmark. Förstärkning av markstabiliteten bedöms
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behövas vid en utbyggnad. Att bebygga området är
strategiskt viktigt för Bålsta eftersom det ligger centralt i tätorten. Södra delen av området omfattas av
strandskydd, läs mer i kapitel 8 Vatten.

Nytt bostadsområde Väppeby äng i närheten av
Gröna dalen.
3 Stockholmsvägen/Enköpingsvägen
Längs Stockholmsvägen/Enköpingsvägen bör en
mer samordnad bebyggelse eftersträvas. Handel
blandas med boende i flervåningshus av småstadskaraktär. Nybebyggelse ska anpassas till det befintliga områdets gestaltning och karaktär. Småstads
karaktären ska behållas. Områden som kan utredas
för bebyggelse är lucktomter, tomter med andra
ändamål och tomter som inte är detaljplanelagda.
I samband med detaljplanering ska utredningar om
buller utföras. Mindre lägenheter för bland annat
ungdomar bör tillkomma vid planering av området. Dessa lägenheter ska kännetecknas av billigare
materialval som gärna har tagits fram i samråd med
ungdomar. Detta för att kunna hålla en låg hyra
som är anpassad för unga. Detta finns beskrivet utförligare i kapitel 3 Boende. Vid planläggning och
bygglovsprövning behöver det göras en riskanalys
för bebyggelse som är inom ett avstånd på 100 meter från järnvägen som är av riksintresse. Minst 30
meter från spårmitt ska lämnas fritt från byggnation.
Läs mer i kapitel 9 Hälsa och säkerhet.

för att övergå i en trädgårdsstad i de norra delarna
av området. Hänsyn tas till hur den tillkommande
bebyggelsen samordnas med såväl befintlig som planerad infrastruktur och det nya verksamhetsområdet
Häradsallmänningen bland annat när det gäller infrastruktur samt utformning av bostäder. Eftersom området Nya Kalmarsand består av ett nytt geografiskt
område som varken ingått i vare sig Håbo kommun
eller planområdet så behöver utförliga inventeringar
göras. Naturvärden, kulturmiljövärden och andra
särskilda intressen behöver utredas i samband med
ett detaljplaneprogram. Inom området ska det utredas om det finns möjligheter att anlägga ett område för fritid och rekreation. Vid planläggning och
bygglovsprövning behöver det göras en riskanalys
för bebyggelse som är inom ett avstånd på 100 meter från järnvägen som är av riksintresse. Minst 30
meter från spårmitt ska lämnas fritt från byggnation.
Läs mer i kapitel 9 Hälsa och säkerhet. Delar av området omfattas av strandskydd, läs mer i kapitel 8.
5 Björkvallen
Området kan planeras för en tätare bebyggelse som
behöver anpassas till omgivningen En förutsättning
är att områdets gestaltning anpassas till omkringliggande miljö samt att parkering löses småskaligt
för hela området. Småstadskaraktären ska behållas
i samklang med omgivningen. Den nordöstra delen
av området, det vill säga området utanför fotbollsplanen, kan planläggas som ett fristående projekt
där byggnationen bör anpassas till både omkringliggande villabebyggelse och flerfamiljshus. Service
och boende ska kombineras för att skapa trygghet
alla timmar på dygnet. I samband med detaljplanering bör studier angående trafikförsörjningen göras.
I kapitel 3 Boende finns ett bildexempel från gamla
Bålsta på hur bebyggelsen kan anpassas till omgivningen.
6 Lastberget/Skörby

I kapitel 3 finns ett bildexempel från gamla Bålsta Utbyggnadsområdet är lämpligt för trädgårdsstad i
på hur bebyggelsen kan anpassas till omgivningen. större skala. Planering av området bedöms inte ligga
inom den 25-åriga planperioden men ingår i mark4 Nya Kalmarsand
reserven för framtida bostadsplanering. Läs mer om
tysta områden i kapitel 6.
Kommungränsen och länsgränsen i söder kommer att justeras med ny mark som tillkommer från
Upplands-Bro kommun. Bebyggelsen utmed Mälaren bör planeras som en tätare och högre bebyggelse
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Ny bebyggelse i andra områden
I Frösundavik är en detaljplan under framtagande. I
Viby äng finns framtagna detaljplaner och detaljplaneprogram. För enstaka tillkommande tomter inom
området för den fördjupade översiktsplanen gäller
samma rekommendationer som i den kommunövergripande översiktsplanen från 2006. Detaljplaner
upprättas enbart för tillkommande tomter som är
möjliga att ansluta till kommunalt VA samt ligger
vid kollektivtrafikstråk.

Utbyggnadsområden för
verksamheter
7 Draget

Stockholmvägen i höjd med nya kommungränsen.
Trafikleden ska även försörja de nya bostadsområden som ska planeras längs Mälaren samt söder och
öster om verksamhetsområdet i området kallat Nya
Kalmarsand. Handel, kontor och verksamheter föreslås byggas i området. Inom området ska det utredas om det finns möjligheter att anlägga område
för fritid och rekreation. Det råder byggnadsförbud
50 meter från E18 som är av riksintresse, läs mer i
kapitel 4, 9 och 13. Samråd tas med Vägverket vid
detaljplanering och bygglovsprövning som syftar till
byggnation inom 100 meter från E18. En riskanalys
ska göras i samband med fortsatt planering inom 100
meter från E18.
9 Norra trafikplatsen/Potatisbacken
Verksamhetsmark där etablering kan ske i närheten till norra avfarten E18. Området är ett bra läge
för verksamheter som är beroende av god logistik
och ett gynnsamt skyltläge. Området bör planläggas
för lättare verksamheter, handel och industri med
liten påverkan på omgivningen. Området är av riks
intresse när det gäller kulturmiljö. Bebyggelsen ska
gestaltas med hänsyn till kulturmiljön och hänsyn
till det öppna åkerlandskapet. Kompletterande utredningar måste utföras i samband med detaljplanering
och bygglovsprövning eftersom området är av riksintresse för Kulturmiljövård. Samråd ska ske med
länsstyrelsen. Målet är att bebyggelsen som tillkommer ska harmonisera med omgivningen. Läs mer i
kapitel 6 och 13 om riksintresset för Kulturmiljövård. Norra trafikplatsen/Potatisbacken är inom riksintresse området Mälaren med öar och strandområden. Läs mer i kapitel 13. Det råder byggnadsförbud
50 meter från E18 som är av riksintresse, läs mer i
kapitel 4, 9 och 13. Det råder även byggnadsförbud
30 meter från väg 545. Samråd tas med Vägverket
vid detaljplanering som syftar till byggnation inom
100 meter från E18 och väg 545, i samband med det
ska kommunen göra en riskanalys.

En viss utbyggnad av verksamheter kan ske under
planperioden i skyltläge till angränsande E18 samt
i delar där grusbrytningen är avslutad. Stor hänsyn ska tas till vattensalamander som finns i området. Befintlig motorvägsavfart bör utredas i samband med planläggning av verksamhetsmarken som
angränsande till E18. Anledningen till behovet av
utredningen är den befintliga avfartens tvära kurvor och att trafikflödet förväntas öka. Områden där
grusbrytningen har upphört bör snarast återställas
enligt återställningsplanen och ska planeras som
verksamhetsmark. Inom området ska det utredas om
det finns möjligheter att anlägga ett område för fritid och rekreation där det tidigare varit grusbrytning.
Området är särskilt känsligt för miljöfarligt läckage
till grundvatten och detta ska beaktas när det gäller
verksamheters etablering i området. Inom området
finns en deponi som är av klass 1. Samband med
detaljplaneringen ska det utredas om vilka åtgärder
som behöver vidtas för deponin. Det råder byggnadsförbud 50 meter från E18 som är av riksintresse, läs
mer i kapitel 4, 9 och 13. Samråd tas med Vägverket
vid detaljplanering som syftar till byggnation inom
100 meter från E18, i samband med det ska kommunen göra en riskanalys. Draget är inom riksintresse
området Mälaren med öar och strandområden, läs 10 Björnbro
mer i kapitel 13.
Tanken är att området ska vara en utbyggnad av
Västerskogs företagspark. Vid planering kommer
8 Häradsallmänningen
möjligheten att utöka användningen av industri
järnvägsspåret utredas. Platsen bedöms vara lämplig
Området närmast E18 planeras för verksamhets- för bland annat kombiterminal. Syftet med en kommark, och en ny trafikled planeras att anläggas i biterminal är att underlätta omlastningen mellan
området. Den ansluter Södra Bålstaleden med olika transportsätt som till exempel järnväg och last87

bilstransporter. Stor hänsyn kommer tas till befintlig
bebyggelse i Skörby. En ny vägförbindelse ska anläggas från området till Kraftleden. Den nya vägen
ska ingå som en del i den framtida västra led som
planeras parallellt med kraftledningen från Viby
äng. Vid planläggning och bygglovsprövning behöver det göras en riskanalys för bebyggelse som är
inom ett avstånd på 100 meter från järnvägen som
är av riksintresse. Minst 30 meter från spårmitt ska
lämnas fritt från byggnation. Det råder byggnadsförbud 50 meter från E18 som är av riksintresse, läs
mer i kapitel 4, 9 och 13. Samråd tas med Vägverket
vid detaljplanering och bygglovsprövning som syftar till byggnation inom 100 meter från E18. En risk
analys ska göras i samband med fortsatt planering
inom 100 meter från E18. Läs mer i kapitel 4. Delar
av området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö K65 Yttergran och Övergran. Riksintresset
måste skyddas och i detaljplaneskedet ska det utredas hur det ska skyddas. Byggnader måste anpassas
gestaltningsmässigt till områdets karaktär. Läs mer
i kapitel 6 och 13 om riksintresset för Kulturmiljövård.

Omvandlingsområden
Omvandlingsområdena är beroende av att kommunalt vatten och avlopp byggs ut till de omnämnda
områdena.

12 Torresta Talltorp
Delar av området har i dagsläget kommunalt vatten
och avlopp. För att en utbyggnad av området ska
vara möjligt behövs en vatten- och avloppsutbyggnad för hela området. Om så blir fallet bör en ny infartsväg till området anläggas. Torresta byväg är inte
ett lämpligt alternativ om antalet fordonsrörelser
ökar. Det finns ett vägreservat för en framtida vägstäckning. Se kapitel 4 Kommunikationer. Området
ligger inom skjutbullerpåverkan från riksintresse för
totalförsvaret vid Veckholms skjutfält i Enköpings
kommun. Bullerpåverkan från skjutfältet ska beaktas. Vid detaljplanering och bygglovsprövningen ska
bullerpåverkan på nya fastigheter och fastigheter
som får utökad byggrätt utredas. Naturvårdsverkets
riktlinjer för buller från skjutbanor ska följas. Kan
inte riktlinjerna följas ska inte utbyggnad tillåtas. På
så sätt bedöms inte utbyggnaden ha negativ påverkan
på riksintresset. Samråd sker med försvarsmakten i
samband med detaljplanering så att riksintresset för
totaltförvaret inte skadas. Läs mer om riksintresset
för totalförsvaret i kapitel 13, samt om tysta områden i kapitel 6. Torresta Talltorp är inom riksintresse
området Mälaren med öar och strandområden. Läs
mer i kapitel 13. Området angränsar till natura 2000
området Kalmarnäslandet, läs mer i kapitel 6 och 13.
Delar av området omfattas av strandskydd, läs mer
om strandskydd i kapitel 8.

11 Göksvik/ Notholmen

13 Lilla Ullfjärden

Inom området ligger idag Håbo kommuns reningsverk för avloppsvatten. Om förändringar sker under
planperioden, till exempel att reningsverket tas ur
bruk, så kan delar av området utredas för bostadsändamål. En förutsättning för att kunna planera för
boende är skyddsavstånd till befintlig verksamhet
i området. I området vid Frösundaviken ska mark
planeras för en större vinteruppläggningsplats för
fritidsbåtar. Markområdet mellan Notholmen, Getbergsvägen och Råbyleden bör reserveras för båtverksamhet. Viss byggrätt bör medges inom området
för bland annat båtmagasin samt mindre båtreleterad
verksamhet. Området omfattas av strandskydd läs
mer i kapitel 8. Kraftledningen inom området är av
riksintresse, läs mer i kapitel 7 och 13.

Området kan endast förtätas om kommunalt vatten
och avlopp byggs ut till området. En småskalig exploatering rekommenderas och att en utförlig solstudie utförs i samband med planläggning. Anledningen
till detta är att området är lokaliserat i en nordostslutning. Stor hänsyn ska tas till skyddet för landskapsbilden i området och den tillkommande bebyggelsens gestaltning ska anpassas till omgivningen.
Bullerberäkning bör genomföras i tidigt skede av
planläggningen då området angränsar till E18. Det
råder byggnadsförbud 50 meter från E18 som är av
riksintresse, läs mer i kapitel 4, 9 och 13. Samråd
tas med Vägverket vid detaljplanering som syftar
till byggnation inom 100 meter från E18, i samband
med det ska kommunen göra en riskanalys. Området
ligger inom riksintresset för naturvård. Vid detaljplanering och bygglovsprövning sker samråd med
länsstyrelsen i syfte att säkerställa att riksintresset
inte skadas. Läs mer om riksintresset för naturvård
i kapitel 6 och 13. Lilla Ullfjärden är inom riksin-
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tresse området Mälaren med öar och strandområden.
Läs mer i kapitel 13. Lilla Ullfjärden är natura 2000
område. Läs mer i kapitel 6 och 13. Läs mer i kapitel
8 om strandskydd.
14 Ekilla vägförråd
Området består idag av ett äldre förråd som tidigare
ägts av fortifikationsverket. I dag är Håbo kommun
fastighetsägare, förrådet hyrs ut och det bedrivs enklare verksamhet där. Viss bebyggelse ska tillkomma
vid områdets väg. Det är viktigt att den nya bebyggelsen anpassas efter den befintliga när det gäller
gestaltning. Lämplig framtida markanvändning är
friliggande hus där stor hänsyn tagits till det omkringliggande naturreservatet. I det angränsande
skogsområdet kan enstaka friliggande hus planeras
i den sydvästliga sluttningen under förutsättning att
stor hänsyn tas till landskapsbilden. Delar av området omfattas av strandskydd och det ska utredas
vidare i kommande detaljplanering. Området ligger
inom riksintresset för naturvård. Vid detaljplanering
och bygglovsprövning sker samråd med länsstyrelsen i syfte med att säkerställa att riksintresset inte
skadas. Läs mer om riksintresset för naturvård i kapitel 6 och 13. Ekilla vägförråd är inom riksintresse
området Mälaren med öar och strandområden. Ekilla
vägförråd är natura 2000 område. Läs mer i kapitel 6
och 13. Läs mer i kapitel 8 om strandskydd. Det råder byggnadsförbud 30 meter från väg 545, läs mer
i kapitel 4, och 9. Samråd tas med Vägverket vid
detaljplanering och bygglovsprövning som syftar till
byggnation inom 100 meter från väg 545. En risk
analys ska göras i samband med fortsatt planering
inom 100 meter avstånd från vägen.
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Nytillkommen mark från Upplands-Bro kommun
Gränsdragning ej fastställd av Lantmäteriet

Konsekvenser
Varje kapitel i planen har ett konsekvensavsnitt där
varje ämne behandlas. Det här avsnittet behandlar
konsekvenserna på de enskilda utredningsområdena med förändrad markanvändning. Du kan även
läsa mer i miljökonsekvensbeskrivningen som är en
bilaga till planen.
1 Centrum
Bålsta centrum består idag främst av handel. Områ
det mellan stationen och centrumet innehåller få
bostäder. Planförslaget skulle innebära en tätare
bebyggelse inom området med komplettering av
både boende, handel och service. Förslaget bedöms
få positiva sociala konsekvenser. Fler boende i området kan innebära ökad trygghet i och med att fler
människor förväntas röra sig i området. En bättre belysning av området förväntas få positiva konsekven
ser. I och med fler bostäder i centrala lägen ges
möjligheter att använda andra färdsätt än bil. En
kombination av kollektivtrafik och gång och cykling förväntas förbättra miljön både genom mindre
koldioxidutsläpp och bättre luft. Skapande av ett
integrerat resecentrum bedöms ge konsekvenser när
det gäller Bålstabornas inställning till att kombinera
bil, gång, cykel och kollektivtrafik i form av bussar,
pendeltåg och regionaltåg. Vid planläggning behöver det göras en riskanalys för bebyggelse som är
inom ett avstånd på 100 meter från järnvägen som
är av riksintresse. Minst 30 meter från spårmitt ska
lämnas fritt från byggnation. Samråd tas med Länsstyrelsen och Banverket i syfte med att säkerställa
att riksintresset inte skadas. Läs mer i kapitel 4, 9
och 13.
2 Gröna dalen
Minskat näringsläckage från åkrarna vid Gröna
dalen och Väppeby äng förväntas ge positiva effekter på yt- och grundvatten. Området består i dag till
stor del av åkermark som försvinner. Tidigare har
området planerats som stort parkområde, nu är delar
av området bevarat som park. Det innebär ett mindre
grönområde än tidigare. I gengäld så bedöms tryggheten öka då grönområdet blir del av en integrerad
stadsdel i form av både boende park och service. De
sociala konsekvenserna förväntas bli att nuvarande
bebyggelse på Väppeby äng blir ännu mer integrerad
med Bålsta centrum. Stadsparken ger möjligheter att

mötas, ha rekreation och att känslan av närheten till
Mälaren ökar. Det kan ge en ökad känsla av trivsel
hos medborgarna. Det kommer att medföra konsekvenser för landskapsbilden som idag består av ett
odlingslandskap. I södra delen av området uppstår
en konflikt med ett lokalt kulturmiljöintresse. Kommunens bedömning är att tillkommande bebyggelse
kan anpassas i detaljplaneskedet och bygglovsprövningen i skala, form och gestaltning. Samråd sker
med länsstyrelsen i det fortsatta planarbetet. Delar
av området har stabilitetsproblem då det består av
gyttjelera som är en jordart med dåliga stabilitetsegenskaper, samt eventuellt sulfidleror. Detta ska
utredas grundligt i detaljplaneskedet. Utredningen
av markstabiliteten utgör en viktig grund för vilka
områden som ska planeras bebyggelse och vad som
ska planeras som parkmark. Förstärkning av markstabiliteten bedöms behövas vid en utbyggnad.
Stabilitetsproblemen kan innebära ökade kostnader
vid utbyggnaden. Att bebygga området bedöms
ändå som strategiskt viktigt för Bålstas utveckling
eftersom det ligger centralt i tätorten. Del av området omfattas av strandskydd. Särskilda skäl bedöms
finnas på grund av Kalmarleden.
3 Stockholmsvägen/
Enköpingsvägen
Området utgörs av de gamla delarna av Bålsta. Ny
bebyggelse ska anpassas till den befintliga bebyggelsen, annars finns det risk för att småstadskaraktären
försvinner. Risk finns att tillkommande bebyggelse
kommer att vara utsatt för buller ifrån Stockholmsvägen, Enköpingsvägen och järnvägen. Åtgärder
för att minska bullret i nya lägenheter och hus bör
tillämpas vid behov, till exempel sovrum mot tyst
sida. Bostäderna tillkommer i ett område med närhet
till både centrum och kollektivtrafik, vilket gör det
möjligt att förflytta sig utan att vara bilberoende. Vid
planläggning behöver det göras en riskanalys för bebyggelse som är inom ett avstånd på 100 meter från
järnvägen. Minst 30 meter från spårmitt ska lämnas
fritt från byggnation. Läs mer i kapitel 4, 9 och 13.
4 Nya Kalmarsand
Delar av området består av ny mark som tillkommit från Upplands-Bro kommun i och med att kommungränsen och länsgränsen ändras. Exploatering i
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området bedöms få konsekvenser i och med att sko- tar 25 år. Området bevaras som ett tyst område under
gar av socialt värde kommer att försvinna. I området planperioden. Läs mer om tysta områden i kapitel 6.
finns hålvägar och fornlämningar, bebyggelsen ska
anpassas för att bevara dessa områden. Det finns risk
7 Draget
att dessa lämningar skadas.
Området ligger inom avrinningsområde för Lillsjön
och Kalmarviken. Avlopp och dagvatten ska omhändertas så att utsläpp inte riskerar att försämra vattenkvaliteten och känsliga naturområden. Det är av
största vikt att detta tas med vid detaljplanering för
Delar av området omfattas av strandskydd och be- att inte riskera negativa miljökonsekvenser. Etableringen av verksamhets
området kommer att innebyggelse ska prövas vid detaljplanering.
bära en ökning av transporter till området, vilket i
Inom området råder det risk för stranderosion, detta sin tur innebär ökat utsläpp av gaser som är farliga
ska utredas utförligare i detaljplaneringen enligt för atmosfären. Det positiva med etableringen är att
konsekvenserna kan bli mindre bullrande trafik i boSGI:s översiktliga kartläggning.
stadsområden. Det råder byggnadsförbud 50 meter
Kännedomen om den tillkommande markens kva- från E18 som är av riksintresse, läs mer i kapitel
liteter är begränsad och ska utredas vid detaljpla- 13. Samråd ska tas med Vägverket vid detaljplaneneläggning så att inga ingrepp görs i känsliga na- ring och bygglovsprövning som syftar till byggnaturområden eller andra typer av områden som har tion inom 100 meter från E18. Området ligger inom
bevarandevärde. Området bör förses med kollektiv- riksintresset Mälaren med öar och strandområden. I
trafik för att minska användningen av fossila bräns- detaljplaneskedet kommer det att utredas hur en exlen. Det finns en risk att konsekvensen vid exploa- ploatering kan ske utan att riksintresset skadas.
tering av området blir ett ökat bilberoende inom
Bålsta. Möjligheterna att förse området med kollektivtrafik bedöms som mycket goda. Vid planlägg- 8 Häradsallmänningen
ning och bygglovsprövning behöver det göras en
riskanalys för bebyggelse som är inom ett avstånd Inom området finns skogar av socialt värde och napå 100 meter från järnvägen. Minst 30 meter från turvärden vid Lillsjön. Dagvattnet ska omhänderspårmitt ska lämnas fritt från byggnation. Läs mer i tas för att exploateringen inte ska få konsekvenser
i form av sämre vattenkvalitet i Lillsjön och Kalkapitel 4, 9 och 13.
marviken. Inom området finns det hålvägar precis
som området Nya Kalmarsand. Stor hänsyn ska tas
till fornlämningar i området vid exploatering. Verk5 Björkvallen
samhetsmark föreslås i området. Tillåts handel inom
Samma gestaltningskrav som för Stockholmsvä- området kan det få konsekvenser för handeln i andra
gen/Enköpingsvägen måste också gälla området vid områden i Bålsta. Risk finns för ett ökat bilberoende
Björkvallen. Trafiksituationen måste lösas i området med externa handelsområden och verksamhetsomi samband med att nybebyggelse tillkommer. En ny råden. Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar bör
matcharena måste tillkomma i Gröna dalen-området kompletteras så att konsekvensen inte blir ett ökat
innan marken exploateras, gärna med en större pu- användande av fossila bränslen. I och med att det
blikkapacitet. I kapitel 3 Boende finns ett bildexem- tillkommer mer verksamhetsmark ökar det möjligpel från gamla Bålsta på hur bebyggelsen kan anpas- heterna för Bålstaborna att finna ett arbete på hemsas till omgivningen. Området bedöms inte påverka maplan. Det kan få positiva konsekvenser när det
gäller utsläpp av koldioxid utanför planområdet.
några riksintressen.
Lokaliseringen i närheten av E18 gör att transporter
av gods genom Bålsta minimeras. Det råder byggnadsförbud 50 meter från E18 som är av riksintresse.
6 Lastberget/Skörby
Samråd tas med Vägverket vid detaljplanering och
Området ingår i markreserven. Exploatering i områ- bygglovsprövning som syftar till byggnation inom
det bedöms inte ligga inom planperioden som omfat- 100 meter från E18. Det finns behov av en riskanaFör att kunna bebygga området krävs en rad investeringar när det gäller infrastruktur som vägar vatten- och avloppsledningar och kapacitetshöjningar
på befintliga vatten- och avloppsverk.
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lys för bebyggelse som är inom ett avstånd på 100 bebyggelsen till platsens specifika egenskaper, plameter från väg. Läs mer i kapitel 4, 9 och 13.
cering och gestaltning ska utformas i samklang med
omgivningen. Exploatering i området bedöms inte
påverka riksintresset för kulturmiljövård. Verksam9 Norra trafikplatsen/Potatisbacken
hetsmark föreslås i området. Tillåts handel inom
området så kan det få konsekvenser för handeln i
Området ligger delvis inom riksintresset för kultur- andra områden i Bålsta. Risk för ett ökat bilberomiljö. Detta bör beaktas särskilt i utformandet av ende i och med att området blir externt handel- och
bebyggelsen i området. Landskapsbilden i området verksamhetsområde. Kollektivtrafik och gång- och
kommer att förändras, det är viktigt att stor hänsyn cykelvägar bör kompletteras så att konsekvensen
tas till dess värde. Verksamhetsmark föreslås i om- inte blir ett ökat användande av fossila bränslen. I
rådet. Tillåts handel inom området så kan det få kon- och med att det tillkommer mer verksamhetsmark
sekvenser för handeln i andra områden i Bålsta. Risk ökar det möjligheterna för Bålstaborna att finna ett
för ett ökat bilberoende i och med att området blir arbete på hemmaplan. Det kan få positiva konseextern handel och verksamhetsområde. Kollektivtra- kvenser när det gäller utsläpp av koldioxid utanför
fik och gång- och cykelvägar bör kompletteras så att planområdet. Lokaliseringen i närheten av E18 gör
konsekvensen inte blir ett ökat användande av fos- att transporter av gods genom Bålsta minimeras. Det
sila bränslen. I och med att det tillkommer mer verk- råder byggnadsförbud 50 meter från E18 som är av
samhetsmark ökar det möjligheterna för Bålstaborna riksintresse, läs mer i kapitel 13. Vid planläggning
att finna ett arbete på hemmaplan. Det kan få posi- och bygglovsprövning av bebyggelse som ligger på
tiva konsekvenser när det gäller utsläpp av koldioxid 100 meter från järnvägen/väg ska det göras en risk
utanför planområdet. Lokaliseringen i närheten av analys. Minst 30 meter från järnvägens spårmitt ska
E18 gör att transporter av gods genom Bålsta mi- lämnas fritt från byggnation. Läs mer i kapitel 4, 9
nimeras. Det råder byggnadsförbud 50 meter från och 13.
E18 som är av riksintresse. Samråd tas med Vägverket vid detaljplanering och bygglovsprövning som
syftar till byggnation inom 100 meter från E18. Det 11 Göksvik/Notholmen
finns behov av en riskanalys för bebyggelse som är
inom ett avstånd på 100 meter från väg. Minst 30 Området Göksvik består idag av bland annat kommeter från väg 545 ska lämnas fritt från byggna- munens reningsverk. En exploatering med bostäder i
tion. Läs mer i kapitel 4, 9 och 13. Kompletterande området är beroende av att reningsverket flyttas eller
utredningar måste utföras i samband med detalj att kommunen samordnar VA med andra aktörer så
planering och bygglovsprövning eftersom området att behovet av reningsverk i området inte finns kvar.
är av riksintresse för Kulturmiljövård. Samråd ska Området omfattas av strandskydd och utredning bör
ske med länsstyrelsen. Målet är att bebyggelsen som göras i samband med detaljplanering. Området Nottillkommer ska harmonisera med omgivningen. Be- holmen föreslås som båtuppläggningsplats och viss
dömningen är att bebyggelsen kan anpassas i skala, bebyggelse förknippad med båtverksamhet. Området
form och gestaltning så att riksintresset för Kultur- ligger delvis under kraftledningen som är av riksinmiljövården inte skadas. Läs mer i kapitel 6 och 13 tresse. Bebyggelse och båtverksamheten ska placeom riksintresset för Kulturmiljövård. Området lig- ras så att riksintresset inte skadas. Det finns vissa
ger inom område för riksintresset Mälaren med öar hälsorisker att vistas vid kraftledningar. Området
och strandområden. I detaljplaneskedet kommer det ligger inom område för riksintresset Mälaren med
att utredas hur en exploatering kan ske utan att riks- öar och strandområden. I detaljplaneskedet komintresset skadas.
mer det att utredas hur en exploatering kan ske utan
att riksintresset skadas. Vid planering av gästhamn
och båtuppläggningsplats bör latrin
tömningsplats
10 Björnbro
samt båttvätt planeras in. Läs mer om strandskydd
i kapitel 8.
Landskapsbilden i området kommer att förändras,
det är viktigt att stor hänsyn tas till dess värde. Delar
av området är av riksintresse för kulturmiljö. Området måste i detaljplaneringen utformas på så sätt att
riksintresset inte skadas. Det handlar om att anpassa
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12 Torresta Talltorp
En utbyggnad i området är beroende av att kommunalt vatten och avlopp byggs ut. I samband med
utbyggnad får det positiva miljökonsekvenser i och
med att fastigheter som har enskilda avlopp kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
En ny väg behöver anläggas till området om det
ska exploateras med nya bostäder. Möjligheten att
kollektivtrafikförsörja området bör undersökas när
området växt, detta för att minska användningen av
fossila bränslen. Torresta naturstig är ett välbesökt
naturområde som måste värnas vid ökad exploatering i området. Annars så får de negativa konsekvenser för de som redan bor i området. Natura 2000-området Kalmarnäs gränsar till utbyggnadsområdet.
För att utreda vilka konsekvenser utbyggnaden kan
få för ska detaljplaner intill Natura 2000-området
miljöbedömas. Inom området ska utredning om
strandskyddet göras i samband med detaljplanering.
Området ligger inom skjutbullerpåverkan från riksintresse för totalförsvaret vid Veckholms skjutfält i
Enköpings kommun. Bullerpåverkan från skjutfältet
ska beaktas i den fortsatta detaljplaneringen. Vid
detaljplaneringen ska bullerpåverkan på fastigheter
som får utökad byggrätt utredas. Naturvårdsverkets
riktlinjer för buller från Skjutbanor ska följas. Kan
inte riktlinjerna följas ska inte utbyggnad tillåtas. På
så sätt bedöms inte utbyggnaden ha negativ påverkan på riksintresset. Förvarsmakten och länsstyrelsen kommer att få möjligheter att yttra sig i detaljplaneringsprocessen. Området ligger inom område
för riksintresset Mälaren med öar och strandområden. I detaljplaneskedet kommer det att utredas hur
exploatering kan ske utan att riksintresset skadas.
Läs mer om strandskydd i kapitel 8.
13 Lilla Ullfjärden
Även området kring Lilla Ullfjärden är beroende av
infrastrukturinvesteringar i form av kommunalt vatten och avlopp. Det kan få positiva konsekvenser
i och med att befintliga bostäder kan anslutas, det
vill säga de som har enskilda avlopp idag. Området omfattas av strandskydd och detta bör utredas
ytterligare i detaljplaneskedet. Eftersom området är
lokaliserat i en slänt, samt att boendet kommer att
lokaliseras till nordostläge ska solstudier genomföras i detaljplaneskedet för att säkerställa en god
boendemiljö. Området gränsar till Natura 2000-området Stora och Lilla Ullfjärden som också är av
riksintresse för naturvård. För att utreda vilka kon94

sekvenser utbyggnaden kan få för Natura 2000-området ska detaljplaner i området miljöbedömas. Om
kommunalt vatten och avlopp dras in i området,
kommer belastningen på Lilla Ullfjärden att minska
och på så sätt bidra till att Lilla Ullfjärden kan uppnå
bättre vattenstatus. Dagvatten måste renas innan det
får avledas till sjön. Tillkommande bebyggelse får
inte medföra ökad näringsbelastning till sjön. Inom
området råder det risk för stranderosion, detta ska
utredas utförligare i detaljplaneringen enligt SGI:s
översiktliga kartläggning. Det råder byggnadsförbud
50 meter från E18 som är av riksintresse, läs mer i
kapitel 13. Vid planläggning och bygglovsprövning
av bebyggelse som ligger på 100 meter från väg
(E18 och väg 545) ska det göras en riskanalys. 30
meter vid väg 545 ska lämnas fritt från byggnation.
Läs mer i kapitel 4, 9 och 13. Kompletterande utredningar måste utföras i samband med detaljplanering
och bygglovsprövning eftersom området är av riksintresse för Naturvård. Samråd ska ske med länsstyrelsen. Målet är att bebyggelsen som tillkommer ska
harmonisera med omgivningen. Läs mer i kapitel 6
och 13 om riksintresset för Naturvård. Området ligger inom område för riksintresset Mälaren med öar
och strandområden. I detaljplaneskedet kommer det
att utredas hur en exploatering kan ske utan att riksintresset skadas. Läs mer om strandskydd i kapitel 8.
14 Ekilla vägförråd
Området består idag bland annat av ett gammalt
vägförråd som ägs av kommunen. Vid ökad exploatering av marken ska stor hänsyn tas till det omkringliggande naturreservatet och riksintresset för
kulturmiljön. Bebyggelsen bör anpassas i skala och
gestaltning för att säkerställa att riksintresset inte
skadas. Risk finns att området kan utsättas för buller
från vägen som finns i närheten. Detta bör beaktas
vid detaljplaneringen för att säkerställa en god boendemiljö. Området omfattas av strandskydd och det
bör utredas i kommande detaljplanering. Området
gränsar till Natura 2000-området Stora och Lilla Ullfjärden. För att utreda vilka konsekvenser utbyggnaden kan få för Natura 2000-området ska detaljplaner
i området miljöbedömas. Tillkommande bebyggelse
ska anslutas till det kommunala vatten och avloppsnätet. Dagvatten måste renas innan det får släppas
ut till Stora Ullfjärden. Tillkommande bebyggelse
får inte medföra ökad näringsbelastning till sjön.
Det råder byggnadsförbud 30 meter från väg 545.
Samråd ska tas med Vägverket vid detaljplanering
och bygglovsprövning som syftar till byggnation

inom 100 meter från väg 545. Byggnation inom 100
meters avstånd från vägen ger upphov till behov av
riskanalys. Läs mer i kapitel 4 och 9. Området ligger inom område för riksintresset Mälaren med öar
och strandområden. I detaljplaneskedet kommer det
att utredas hur en exploatering kan ske utan att riks
intresset skadas.

I samband med detaljplanering vid områden nära
vattendrag ska en utredning om strandskydd göras.

95

KAPITEL 13 SAMMANSTÄLLNING AV RIKSINTRESSEN OCH
MELLANKOMMUNALA INTRESSEN

Riksintressen är områden som bedömts vara betydelsefulla ur ett nationellt perspektiv. I en översiktsplan ska kommunen särskilt redovisa de riksintressen som berör kommunen samt ange hur man avser
tillgodose dessa riksintressen vid sin användning
(hushållning) av mark och vatten.Kartan redovisar
de riksintressen som finns inom fördjupningsområdet Bålsta tätort och som beskrivs i detta avsnitt.
Område av riksintresse enligt Miljöbalkens
4 kapitel

Bestämmelsen utgör inget hinder för utvecklingen
av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
Vid bedömningen av eventuell exploatering eller andra ingrepp i miljön ska turismens och det rörliga
friluftslivets intressen särskilt beaktas.
Natura 2000-områden är riksintressen enligt miljöbalken 4 kap 8§. Inom området för den fördjupade
översiktsplanen är Stora och Lilla Ullfjärden, Ekilla
åsen samt Kalmarnäslandet Natura 2000-områden.
Områden av riksintresse för naturmiljövården

I Miljöbalkens fjärde kapitel, Särskilda bestämmelser för hushållningen med mark och vatten för
vissa områden i landet, anges de områden som med Kommunens riksintressen för naturmiljövård behänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet skrivs utförligare i kapitel 6 Natur, Kultur och reär av riksintresse.
kreation.
Mälaren med öar och strandområden är ett av
dessa områden. Inom detta område ska turismens
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtlighet
till exploatering eller andra ingrepp i miljön.

Lilla Ullfjärden med omgivningar är ett område av
riksintresse för naturmiljövården och omfattas av
bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel. Beslut
om riksintresset fattades av Naturvårdsverket.

Detta riksintresse har mycket stor inverkan på såväl den övergripande som den mer detaljerade planeringen i Håbo kommun, eftersom en stor del av
Bålstahalvön och kommunens andra öar omfattas av
detta skydd. De delar av Mälaren med tillhörande
vattendrag som berör Håbo kommun finns beskrivna
i kapitel 8 Vatten.

Områden av riksintresse för kulturmiljövården
Kommunens riksintressen för kulturmiljövård beskrivs utförligare i kapitel 6 Natur, Kultur och rekreation.

Yttergran är av riksintresse för kulturmiljövården
Exploateringsföretag och andra typer av ingrepp i och omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e
miljön får komma till stånd endast om det kan ske kapitel 6 §. Beslut om riksintresset fattades av Rikspå ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- antikvarieämbetet.
och kulturvärden.
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Områden av riksintresse för yrkesfisket

av riksintresse för energiproduktion och energidistribution och omfattas av bestämmelserna i MiljöbalMälaren är av riksintresse för yrkesfisket. Mälaren kens 3 kapitel 8 §. Något formellt beslut som gör
omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3 kapi- dessa till riksintresse har dock ej fattats av Statens
tel 5 §. Beslut om riksintresset fattades av Fiskeri- energimyndighet.
verket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra nä- Inom Bålstaområdet finns enligt tidigare översiktsringens bedrivande.
plan flera teleanläggningar vilka bedöms vara av
riksintresse för kommunikationer och därigenom
Mälaren är dock även av riksintresse för fritidsfisket omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3 kapitel
eftersom det ingår som ett av motiven för det rörliga 8 §. Beslut om denna typ av riksintressen fattas av
friluftslivet enligt Miljöbalkens 4 kapitel 2 §.
Post- och telestyrelsen. Det saknas dock dokumentation om dessa eventuella riksintressen.
Ökad hänsyn måste tas till fisket i samband med sjöfart, muddring och vattenreglering.
Områden av riksintresse för totalförsvarets
anläggningar
Områden av riksintresse för friluftslivet
Områden vilka bedöms vara av riksintresse för totalOmråde i Mälaren enligt skraffering på kartan är av försvarets anläggningar omfattas av bestämmelserna
riksintresse för friluftslivet och omfattas av bestäm- i Miljöbalkens 3 kapitel 9 §. Enligt Miljöbalken ska
melserna i Miljöbalkens 3:e kapitel 6 §. Beslut om mark- och vattenområden, som har betydelse för
riksintresset fattades av Naturvårdsverket.
totalförsvaret, så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan motverka totalförsvarets intresse.
Områden av riksintresse för vissa
anläggningar
Även områden som är av riksintresse på grund av
att de behövs för totalförsvarets anläggningar, ska
Motorväg E18 är en anläggning av riksintresse för skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkommunikationer och omfattas av bestämmelserna komsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
i Miljöbalkens 3 kapitel 8 §. E18 ingår i det trans
europeiska transportnätet, beslut om riksintresset Vidare ska bebyggelsemiljön, enligt Plan och byggfattades av Vägverket. Det råder byggnadsförbud 50 lagen, utformas med hänsyn till behovet av skyddsmeter från E18. Om bebyggelse planeras inom 100 åtgärder för civilförsvaret.
meter från E18 ska en riskanalys utföras.
De militära skyddsområdena i kommunen omfattas
Mälarbanan är en anläggning av riksintresse för av försvarssekretess och kan därför inte redovisas
kommunikationer och omfattas av bestämmelserna på karta.
i Miljöbalkens 3 kapitel 8 §. Beslut om riksintresset fattades av Banverket. Minst 30 meter från järn- Veckholms skjutfält i Enköpings kommun är riks
vägen ska lämnas fritt från byggnation. Om bebyg- intresse för totalförsvaret.
gelse planeras inom 100 meter från Mälarbanan ska
en riskanalys utföras.
Farleden från Bålsta över Norra Björkfjärden
till Ytterholm är av riksintresse för kommunikationer och omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens
3 kapitel 8 §. Beslut om riksintresset fattas av Sjöfartsverket.
De två befintliga 400 kV -kraftledningar, som går
genom kommunen i nordsydlig riktning samt den
befintliga 400kV kraftledningen som kommer från
öster och möter den nord -sydliga, har ansetts vara
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Riksintressen
Brunnsta

Lästängen

Marielund

Lövhagen Backa
E1
8

h

Brunnsta malm

Katrineberg Torget

Nyckelby

Skälsund

Upplands-Bro
kommun

Sättervikshage

Valla

Skäcklinge

Skogstorp

Ekilla

Dragshögen

Vilan

Yttergrans kyrka

Jakobslund

Edevi

Apalle

Rosenlund

Brunna

Högsta

Gladåker

Grans
gård

Lundby

Lilla
Ullfjärden

Fäbodarna

Berghäll

545

Apallboda

Fågelsång

Högsta malm

Nyhagen

Härsbrokärr

Grantorpet

Graneberg

Sågarbacken

E1
8
Fläsan

Ullevi

Nydal

Åsen

Västerskog

Ullevisand
Borgen

Kyrkcentrum

J
"
!

Skörby

Långtorpet

Sandvik

Bålsta

Västerängen

Gillmarken

Sandhamn

Västerdalen
Åkerby

Lastberget
Hummelviken
Vattunöden

Väppeby
Äng

Höglunda
Lövhagen

Hagalund

Prästberget

Låddersta

Brotorp

Dyarne
Lillsjön

Väppeby
Aronsborg

Viby Äng

Viby

Knarrbacken

Bista
Talltorp

Furuhäll

Torresta by

Mellanby
Kalmar kyrka

Råby

Råbydal

Granbacken
Frösundav.
Göksvik
Notholmen
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1

!

Ruddammen
Utsikten
Ören

!

!

!

!

!

!

St. Ullevi

Hassellund
Fagerlind

!
!

!

Björklunda

!

Långtorpsviken

0

Getberget
Göksvik
!

Norra Björkfjärden

Enköpings
kommun

Lybeck

!

Mälaren

!

Båtsbacken

Gustavsberg

Långtorpet

L. Toresta

!

Hagviken

Nyhem

Surhagen

!

Nyborg

Kalmarviken

!

Myrskären

E1
8

Kalmarsand

!

Torresta

Frösunda

! ! ! !
!
!
! !
! !
! !
!

Kalmarnäs

Bryggviken

Fånäs

Vilunda

Djupvik

Solviken

Draget

Mansängen

Eneby

Hebbo

Sjö herrgård

Upplands-Bro
kommun

Låssa

Säbyholm

2 km
© Lantmäteriverket

! ! ! ! !

Riksintresse Väg

Riksintresse Naturvård

Riksintresse Järnväg

Natura 2000

Riksintresse Farled
Riksintresse Kraftledning
Riksintresse Yrkesfiske

Riksintresse Mälaren med öar och strandområden
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Riksintresse Friluftsliv 3 kap MB
Riksintresse Kulturmiljövård
Källa: Lst Uppsala län, Vägverket
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Sammanställning av mellankommunala intressen
Här följer en sammanfattning av de mellankommunala
intressena på en rad olika områden. Till detta kan •
tilläggas grannkommunerna Enköping, UpplandsBro, Knivsta och Sigtunas kommunövergripande •
översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner.
•

Spårreservatet för möjlighet att i framtiden ha
fyra spår mellan kommungränsen i söder fram till
Bålsta station. Läs mer i kapitel 4 Kommunikationer.

•

Regionala gång- och cykelstråk. Läs mer i kapitel
4 kommunikationer.

•

Vattenskyddsområde Östra Mälaren och hela Mälaren som riksintresse.

•

Mellankommunalt samarbete kring avfall. Läs
mer i kapitel 7 Teknisk försörjning.

•

Flygets riskintresse Arlanda och flygbullerpåverkan.

•

Behov av bättre förbindelser till Arlanda flygplats. Läs mer i kapitel 4 kommunikationer.

•

Mellankommunalt samarbete mellan Enköping och Håbo angående Räddningstjänsten.

•

Framtida dricksvattenförsörjning. Läs mer i kapitel 7 Tekniskförsörjning.

•

Totalförvarets riksintresse Veckholms skjutfält
inom Enköpings kommun. Bullerpåverkan från
skjutfältet.

•

Vindkraft, vid etablering i närheten av kommungräns. Landskapsbilden förändras. Det är viktigt
med samråd. Läs mer i kapitel 7 Teknisk försörjning

•

Grönstruktur i form av Görvälnkilen. Läs mer i
kapitel 6 Natur, kultur och rekreation.

•

Bytesterminal för buss i Litslena i Enköpings
kommun. Målet är förbättrad turtäthet mellan
Bålsta och Uppsala. Läs mer i kapitel 4 kommunikationer.

Handelsetableringar. Läs mer i kapitel 12 Markanvändning i Bålsta.
Exploateringarna av Nya Kalmarsand, Häradsallmänningen och Lilla Ullfjärden. Läs mer i kapitel 5 Näringsliv och kapitel 12 Markanvändning
i Bålsta.
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Bedömning av planens påverkan på riksintressen
Område av riksintresse enligt Miljöbalkens
4 kapitel

tering i området komma tillstånd utan att riksintresset för Kulturmiljövård skadas. Detta ska utredas
grundligt i detaljplaneskedet och i samband med
bygglovsprövning av bebyggelse i området.

Riksintresset Mälaren med öar och strandområden; turismen, friluftslivet, och det rörliga friluftslivet berörs av utbyggnadsområde 7 Draget, 9 Tra- Områden av riksintresse för yrkesfisket
fikplatsen/Potatisbacken, 11 Göksvik/ Notholmen,
12 Torresta Talltorp, 13 Lilla Ullfjärden, 14 Ekilla Planförslaget innebär inga stora förändringar för
vägförråd.
yrkesfisket eller fritidsfisket i Mälaren. I samband
med utbyggnad av vattennära områden kan nya båtDet finns risk för att planförslaget kan innebära ne- platser komma att föreslås. Det kan i så fall även bli
gativa konsekvenser för riksintresset Mälaren med aktuellt med muddring. Hänsyn till riksintresset ska
öar och strandområden. I detaljplaneskedet kom- utredas i samband med tillstånd eller anmälan enligt
mer det att utredas hur en exploatering kan ske utan miljöbalken.
att riksintresset skadas. Detaljplaner som berörs av
riksintresset kommer att redovisa hur turismens och Områden av riksintresse för friluftslivet
det rörliga friluftslivets intressen beaktas i planen.
Planen föreslår ingen förändrad markändring inom
Område 13 Lilla Ullfjärden och 15 Ekilla vägförråd område av riksintresse för friluftsliv, varför ingen
ligger intill Natura 2000-området Lilla Ullfjärden. direkt konflikt med riksintresset bedöms uppstå.
Den västliga delen av område 12 Torresta Talltorp
ligger intill Natura 2000-området Kalmarnäslan- Områden av riksintresse för vissa
det. Det finns risk att Natura 2000-områdena påver- anläggningar
kas negativt av planen. Vid detaljplanering av områdena Lilla Ullfjärden och Ekilla vägförråd måste en Motorväg E18. Utbyggnadsområdena 7 Draget, 8
miljöbedömning av planen ske för att utreda konse- Häradsallmänningen, 9 Norra trafikplatsen/potatiskvenserna för Natura 2000-områdena.
backen, 10 Björnbro och 13 Lilla Ullfjärden ligger
intill E18. Inriktningen är att minst 50 meter från
Områden av riksintresse för naturmiljöE18 ska hållas byggnadsfritt. I de fall där man i devården
taljplaneskedet föreslår bebyggelse närmare än 100
meter ska en riskutredning utföras. I och med detta
Exploatering inom utbyggnadsområde 13 Lilla bedöms riksintresset för E18 inte skadas av planförUllfjärden kan få negativa konsekvenser för Stora slaget.
och Lilla Ullfjärden som är av riksintresse för
naturmiljövården. Det gäller att vid detaljplane- Vid utbyggnad av Draget kommer behovet av uträtringen utforma bebyggelsen så att naturvärdena ning av avfarterna för E18 att utredas på grund av
säkerställs. Kommunens bedömning är att tillkom- de tvära kurvorna och den trafikökning som utbyggmande bebyggelse är enstaka enbostadshus. Byg- naden bedöms innebära. En uträtning av avfarterna
gelse får inte tillkomma innan en utbyggnad av bedöms ligga i linje med riksintresset.
kommunalt vatten- och avlopp har genomförts.
Mälarbanan
Områden av riksintresse för kulturmiljöUtbyggnadsområdena 1 Centrum, 3 Stockholmsvården
vägen/Enköpingsvägen och 10 Björnbro ligger intill
Mälarbanan.
Exploatering i områdena Björnbro och Norra trafikplatsen/potatisbacken, samt Ekilla vägförråd, kan få Minst 30 meter från järnvägen ska lämnas fritt från
negativa konsekvenser för riksintresset Kulturmiljö byggnation. Om bebyggelse planeras inom 100
vård vid Grans Gård, Yttergrans by och Gamla Bål- meter från Mälarbanan ska en riskanalys utföras. I
sta. Bedömningen är att genom att anpassa skala, och med detta bedöms riksintresset för Mälarbanan
gestaltning och placering av byggnader kan exploa- inte skadas av planförslaget. Mark reserveras för en
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framtida utbyggnad av ytterligare spår mellan Upplands-Bro kommun och Bålsta station. Detta bedöms
gynna riksintresset för Mälarbanan.
Farleden från Bålsta över Norra Björkfjärden
till Ytterholm
Planförslaget bedöms inte påverka farleden.
Utbyggnadsområde 11 Göksvik/ Notholmen ligger
intill en av de två 400 kV -kraftledningar, som går
genom kommunen. Bebyggelse och båtverksamhet
inom utbyggnadsområdet ska placeras så att riks
intresset inte skadas.
Flera teleanläggningar vilka bedöms vara av riksintresse för kommunikationer. Eftersom det saknas
dokumentation om dessa riksintressen kan planens
konsekvenser för dem inte bedömas. Vid detalj
planeläggning sker samråd med nätägare för telekommunikation varpå ledningar av riksintresse kan
uppmärksammas.
Områden av riksintresse för totalförsvarets
anläggningar
De militära skyddsområdena i kommunen omfattas
av försvarssekretess, därför kan inte planens konsekvenser för riksintressen för totalförsvaret bedömas.
Utbyggnadsområde 12 Torresta Talltorp ligger inom
skjutbullerpåverkan från riksintresse för totalförsvaret vid Veckholms skjutfält i Enköpings kommun.
Bullerpåverkan från skjutfältet ska beaktas i den fortsatta detaljplaneringen. Med anledning av de riktlinjer som anges för utbyggnadsområdet bedöms inte
utbyggnaden ha negativ påverkan på riksintresset.
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Länsstyrelsens granskningsyttrande
Håbo kommun har ställt ut förslaget till fördjupad
översiktsplan för Bålsta tätort under perioden 201003-09 – 2010-05-10.
Länsstyrelsen har ansvar att granska och ska därför enligt plan och bygglagens kapitel 4 § 9 under
utställningstiden avge ett granskningsyttrande över
planförslaget.
Av yttrandet ska det framgå om:
•

Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3
och 4 kapitlet miljöbalken.

•

Förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken inte följs.

•

Redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med
7 kapitlet 18e § första stycket miljöbalken.

•

Sådana frågor som rör användningen av markoch vattenområden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt.

•

Bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de
boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till
risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Lag (2009:530)
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Planeringsunderlag
Bo tryggt 05, Polismyndigheten i Stockholms län
Brott, bebyggelse och planering, Boverket 1998
Citybanans medfinansiering – underlag för beslut i
kommuner och landsting. Regionförbundet i Uppsala
län
En ny kollektivtrafiklag – Delbetänkande av utredningen om ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39 Stockholm 2009
Energi och klimatutredningen 2007, Håbo kommun.
Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2002 antagen av kommunfullmäktige 2002-04-15
Förslag till Nationell plan för transportsystemet 20102021. Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket. 2009
Grönstrukturprogram för Bålsta
Insatser för barn och unga med neuropsykriatiska
funktionshinder. Karin Lidén 2009. På uppdrag av
Håbo kommun.
Jämställdhet nästa! SNS förlag Anita Larsson, Anne
Jalakas 2008
Kulturmiljöprogram Hembygd Håbo, Håbo Kommun
Länsplan för regional transport och infrastruktur
2010-2021. Remissversion 2009-06-11. Regionförbundet i Uppsala län
Minnesanteckning Fördjupad översiktsplan inledande
seminarium 2009-05-04
Minnesanteckning Fördjupad översiktsplan 2009-0608
Naturvårdinventering 2009. Gjord av Upplandsstiftelsen på uppdrag av Håbo kommun
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen –
RUFS 2010 Utställningsförslag- Regionplanekontoret Stockholm
Sammanfattande PM om FuD projekt – ”Jämställdhet
vid val av transportmedel” Transek 2006
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Uppländsk drivkraft – Regional utvecklingsprogram
för Uppsala län. Antagen av förbundsfullmäktige 18
december 2008. Regionförbundet i Uppsala län
Vision 2015. Kommunfullmäktige 2005-04-25.
Översiktsplan för Håbo kommun antagen vid kommunfullmäktige 2006-06-19

Ordförklaringar
Den fördjupade översiktsplanen ska vara lätt att för- RUP: Regionalt utvecklingsprogram för Uppsala län.
stå, därför följer här förklaringar av begrepp som Utreds och författas av regionförbundet i Uppsala län.
förekommer i planen.
Passivhus: Är ett samlingsnamn för hus som är reDetaljplan: En plan som beskriver hur marken ska surssnåla när det gäller energi. Husen är bland annat
användas. I detaljplanen ingår karta och beskrivning. extra isolerade för att minimera spillvärme till omPlanen är juridiskt bindande. Detaljplaneringen ut- givningen.
går från en aktuell översiktsplan och fördjupad översiktsplan som beskriver markanvändningen i stort. Riksintresse: Anläggning eller område som på
En detaljplan ska till exempel föregås av ett detalj- grund av dess karaktär eller särart är av ett nationellt
planeprogram om den inte har stöd i kommunens intresse.
översiktsplan eller fördjupning av översiktsplanen.
Rödlista: är en lista över arter av djur, växter och
Detaljplaneprogram: Syftet med ett detaljplane- svampar som riskerar att försvinna från en region,
programmet är att ange mål och syfte med den ef- ett land eller hela världen. Det finns olika nivåer i
terföljande detaljplanen, ta fram ett faktaunderlag listan. En art kan vara utdöd, försvunnen, akut hooch ta reda på vilka utredningar som behöver göras tad, starkt hotad, sårbar eller missgynnad. När det
senare. En detaljplan ska till exempel föregås av ett gäller vissa arter vet man inte tillräckligt mycket för
detaljplaneprogram om den inte har stöd i kommu- att kunna avgöra om arten är hotad
nens översiktsplan eller fördjupning av översiktsplanen.
SL: Storstockholms lokaltrafik. Ägs av landstinget i
Stockholms län. Driver lokaltrafik i form av bussar,
Ekologisk dagvattenhantering: En naturlig rening lokalbanor, spårvagnar, tunnelbana och pendeltåg.
av dagvattnet. Anlagd våtmark kan vara ett exempel
på ekologisk dagvattenhantering.
Trafikhuvudman: Huvudansvarig för kollektiv
trafiken i ett län. Planerar och upphandlar kollektivNaturreservat: Ett område som skyddas med stöd trafiken. I Uppsala län är UL trafikhuvudman.
av miljöbalken i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller UL: Upplands lokaltrafik. Ägs gemensamt av Upptillgodose behov av områden för friluftsliv. Även sala läns åtta kommuner och landstiget i Uppsala
områden som behövs för att skydda, återställa eller län. Driver lokaltrafik i form av bussar och tågtrafik
nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för i form av Upptåget.
skyddsvärda arter får förklaras som naturreservat.
Planperioden: Är den period som den fördjupade
översiktsplanen för Bålsta ska gälla. Perioden är mellan år 2010-2035. Varje mandatperiod ska Kommun
fullmäktige pröva om planen är aktuell.
Rekreationsskogar: är skogar dit man går för att
söka en stunds tysthet, för att få motion, för att uppleva naturen och årstidskiftningar eller för att plocka
bär och svamp.
RUFS: Regional utvecklingsprogram för Stockholmsregionen. Utreds och författas av regionplane Bålstas läge mellan Stockholm och Uppsala är
kontoret i Stockholms län. Omfattar även grann gynnsamt för ortens utveckling, men det skapar
länen för att öka samordningen.
också behov av bra kommunikationer.
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Håbo kommun, 746 80 Bålsta
Telefon växel: 0171-525 00, E-post: kommun@habo.se

