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1. Inledning

1.1 Det här är en 
översiktsplan 

En kommun ska enligt plan- och 
bygglagen ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. En översiktsplan 
anger inriktningen för hur kommunen vill 
att den långsiktiga utvecklingen av 
kommunen ska se ut. Samtidigt fungerar 
översiktsplanen vägledande för beslut som 
fattas här och nu. 

Planen beskriver hur mark- och 
vattenområden ska användas, bevaras eller 
utvecklas. Den pekar ut områden för vidare 
utveckling av bland annat bostäder, 
infrastruktur, verksamheter och 
grönområden samt uppmärksammar 
värdefulla områden där viktiga funktioner 
och värden ska bevaras och utvecklas. 

Genom att hantera hela kommunen, utifrån 
ett brett angreppssätt, bidrar planen till en 
samlad strategi för hur utvecklingen av 
kommunens framtida mark- och 
vattenanvändning ska se ut. Den samlade 
strategin för kommunens framtida 
utveckling ska bidra till en långsiktigt god 
miljö och en hållbar utveckling. Som grund 
för vägledning av efterkommande beslut 
ska planens inriktning bidra till en god 
social, ekologisk och ekonomisk 
utveckling.  

För att säkerställa att en hållbar utveckling 
främjas ska konsekvenserna av föreslagna 
förändringar analyseras under processens 
gång. Översiktsplanens miljökonsekvenser 
ska redovisas, i syfte att förstärka 
översiktsplanens funktion som 
beslutsunderlag. Innebörden av 
presenterade förslag kan genom 
bedömningen förstås och diskuteras tidigt i 
planprocessen. 

Översiktsplanen beskriver olika allmänna 
intressen, samt väger dessa intressen mot 
varandra. Enskilda intressen hanteras först 
i efterkommande planering, genom bland 

annat detaljplan och bygglov. En 
översiktsplan väger tungt vid framtida 
avgöranden om mark- och 
vattenanvändning men den är inte juridiskt 
bindande. Avgränsningar och övergripande 
ställningstaganden är förutsättningar som 
ska hanteras i efterföljande detaljplanering.  

Översiktsplanen ska visa hur kommunen 
tillgodoser riksintressen och gällande 
miljökvalitetsnormer. Vidare ska planen 
redovisa hur kommunen tar hänsyn till och 
samordnar arbetet gentemot nationella och 
regionala mål, planer och program som är 
av betydelse för en hållbar utveckling.  

Efterföljande beslut berör ofta fler än 
kommunen som organisation och dess 
invånare. För att uppnå den utveckling av 
kommunen som översiktsplanen 
förespråkar krävs därför ett samarbete med 
övriga berörda aktörer. Översiktsplanen är 
en överenskommelse mellan stat och 
kommun om hur statliga intressen kan 
beaktas och tillvaratas i kommunens 
planering. I den översiktliga planeringen 
ska utmaningar och konflikter mellan 
motstående intressen lyftas fram och 
bedömas. Översiktsplanen fungerar som ett 
beslutsunderlag för berörda myndigheter 
och organisationer genom att 
översiktsplanen visar kommunens 
långsiktiga ambitioner och vision.  
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1.1.1 Uppföljning av översiktsplan 
Översiktsplanen får genomslag i den 
fysiska miljön genom att utgöra vägledning 
i efterföljande beslut, bland annat vid 
detaljplanering samt vid bygglovgivning. 
Kommunen ska ta ställning till planens 
aktualitet varje mandatperiod. 
Översiktsplanering och uppföljning av 
översiktsplanen ska vara kontinuerliga och 
parallella processer för att följa upp hur 
utvecklingen av Håbo kommun fortskrider. 
Uppföljningen utgör en utvärdering av 
översiktsplanen och kartlägger hur 
verkningsfull planen är och hur väl den 
följs.  

Översiktsplanen ska följas upp av 
kommunfullmäktige. Uppföljningen ska 
utgå från översiktsplanens övergripande 
inriktning, som uttrycks i de sex 
Håbometoderna. Uppföljningen ska ske 
med hjälp av mätbara indikatorer samt 
kompletteras med beskrivande, kvalitativa 
analyser.  

Genomförda uppföljningar utgör sedan 
underlag vid kommande 
aktualitetsförklaringar samt revidering av 
översiktsplanen. Då indikatorerna utgår 
från översiktsplanens inriktning kommer 
indikatorer arbetas fram först i samband 
med att Håbometoderna beslutas.  

1.1.2 Samråd 
I december 2015 beslutade 
kommunfullmäktige i Håbo kommun att 

uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en 
ny översiktsplan för hela kommunen, med 
utgångspunkt i visionen Vårt Håbo 2030. 
Plan- och bygglagen ställer krav på 
samråd, utställning och antagande, se 
processbild. Den här handlingen är ett 
första förslag, ett så kallat samrådsförslag, 
för kommunens nya översiktsplan.  

Samrådet syftar till att samla in synpunkter 
på förslaget. Länsstyrelsen, 
grannkommuner, regionplaneorgan, 
kommuninvånare, fastighetsägare, 
organisationer med flera ges möjlighet att 
lämna sina synpunkter på förslaget. 
Samrådet pågår från 16 december 2016 till 
28 februari 2017.  

Efter att samrådet är genomfört beaktas 
och sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Ett uppdaterat 
planförslag arbetas fram och ställs sedan 
ut, innan den slutliga översiktsplanen 
arbetas fram och antas av 
kommunfullmäktige. Om det under 
utställningen inkommer synpunkter som 
föranleder stora ändringar i planförslaget 
ska en ny utställning genomföras innan det 
slutliga förslaget antas. 

Nedan visas en processbild samt grov 
tidplan över framtagandet av 
översiktsplanen i Håbo kommun.  

Figur 2. Processbild samt grov tidplan för översiktsplanen. 

PROGRAM SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE 

Figur 1. Process för översiktsplan. 

PROGRAM 
SAMRÅD 
Dec 2016 –  
feb 2017  

UTSTÄLLNING 
Höst -2017 

ANTAGANDE 
Vår -2018 

Samrådsförslag 
Beslut samråd 

Samrådsredogörelse 
Reviderat planförslag 

Utställningsutlåtande 
Planförslag 

Ev. ny utställning 
Reviderat planförslag 
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1.2 Håbo kommuns 
översiktsplan 

Håbo kommuns översiktsplan fokuserar på 
perioden fram till år 2030, men har en 
utblick mot år 2050, i frågor av en 
övergripande strukturell karaktär där 
besluten är vägvalsavgörande.  

Tidigare översiktsplaner i Håbo kommun 
har varit geografiskt uppdelade, där Bålsta 
tätort hanterats genom en fördjupad 
översiktsplan och resterande del av 
kommunen omfattats av en översiktsplan. 
Hela kommunen, inklusive Bålsta tätort, 
hanteras i den nya översiktsplanen. 

Genom att hantera den översiktliga 
planeringen i en, kommunomfattande 
översiktsplan tas ett samlat grepp för 
kommunens framtida utveckling. Att 
kombinera föreslagen utveckling i 
kommunens olika geografiska delar sker 
enklast genom att frågan hanteras i samma 
dokument, med samma övergripande 
inriktning. På så sätt skapas en helhetssyn 
för kommunens framtida utveckling och 
samspelet mellan kommunens olika 
geografiska delar kan uppmärksammas och 
förstärkas. 

1.2.1 Struktur 

Det första avsnittet, Omvärld och 

utmaningar, beskriver kommunens 
förutsättningar för framtida utveckling. Där 
beskrivs övergripande faktorer som utgör 
utgångspunkter vid kommunens lång-
siktiga planering.  

Förhållningssättet för att uppnå hållbar 
utveckling, den förväntade befolknings-
tillväxten och dess följder samt förväntade 
klimatförändringar hanteras inom detta 
avsnitt. Kommunala samt regionala 
styrdokument som påverkar kommunens 
översiktsplanering presenteras även här.  

Det andra avsnittet, Håbometoder, 
redovisar sex strategier, så kallade 
Håbometoder, som beskriver hur den 
samhällsutveckling som eftersträvas i 

visionen Vårt Håbo 2030 ska uppnås. 
Dessa metoder utgör kommunens 
övergripande strategi vid all efterföljande 
planering av den fysiska miljön.  

Avsnittet avslutas med en strukturbild som 
i grova drag anger kommunens långsiktiga 
intentioner för den fysiska strukturen. 
Strukturbilden har en utblick mot år 2050 
och utgår från Håbometoderna. 
Översiktsplanens efterföljande delar har 
utformats utifrån inriktningen i de sex 
Håbometoderna och strukturbilden. 

Det tredje avsnittet, Framtida utveckling 

och målsättning, beskriver den förväntade 
framtida utvecklingen inom ett antal 
ämnesområden som utgörs av allmänna 
intressen. Kommunens målsättning inom 
respektive ämnesområde presenteras här. 
Kopplat till respektive område presenteras 
riktlinjer för hur målsättningarna ska 
uppnås. Avsnittet ger en bild av 
kommunens viljeriktning inom respektive 
ämnesområde.  

Figur 3. Framtida utveckling i Håbo kommun 

beskriven i en övergripande strukturbild. 
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Det fjärde avsnittet, Mark- och 

vattenanvändning, presenterar 
översiktsplanens mark- och 
vattenanvändningskarta. Kartan är 
framåtsyftande och redovisar den mark- 
och vattenanvändning som översiktsplanen 
förespråkar i framtiden.  

Kartan består av tre olika 
markanvändningskategorier som beskrivs i 
avsnittet. Områden kategoriserade som 
nuvarande markanvändning innebär att 
den markanvändning som förekommer 
idag föreslås fortsätta. Inom 
förändringsområden föreslår 
översiktsplanen en förändrad 
markanvändning. Omvandlingsområden 
består av områden som kan omvandlas från 
fritidshusområden till områden för 
permanent boende.  

Kommunens viljeriktning gällande den 
framtida utvecklingen presenteras således i 
avsnitt två till fyra i översiktsplanen, från 
en övergripande nivå i avsnitt två, till 
ämnesspecifika målsättningar och riktlinjer 
i avsnitt tre samt framtida mark- och 
vattenanvändning i avsnitt fyra.  

 

 

 

 

 

 

 

Utöver ovan presenterade avsnitt finns ett antal bilagor till översiktsplanen. 

- Allmänna intressen. Information och underlag utifrån den ämnesindelning som 
presenteras i avsnittet Framtida utveckling och markanvändning.  

- Riksintressen. Redovisning av kommunens riksintressen samt översiktsplanens 
påverkan på dessa.  

- Hållbarhetsbedömning. Redovisar en bedömning av översiktsplanens konsekvenser 
med utgångspunkt i ekologisk, ekonomisk såväl som social hållbarhet. Den 
lagstadgade miljökonsekvensbeskrivning som krävs vid framtagandet av en 
översiktsplan ingår i hållbarhetsbedömningen.  

- Underlagsrapporter. Underlag som har använts under framtagandet av 
översiktsplanen. Sammanställning av medborgardialoger, ortsanalyser samt 
inventering och konsekvensanalys av utpekade områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge, så kallade LIS-områden, redovisas som underlagsrapporter. 

- Referenslista. Anger de styrdokument samt övriga källor som översiktplanen hänvisar 
till.  

Figur 4. Översiktsplanens mark- och 

vattenanvändningskarta. 
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2. Omvärld och utmaningar 

2.1 Håbo kommun 
Håbo kommun ligger i hjärtat av 
Mälardalen, med närhet till storstaden 
såväl som naturen. Kommunen omges av 
åtskilliga mil Mälarstränder och närheten 
till Mälaren bidrar med attraktiva boende- 
såväl som frilufts- och rekreationsområden. 
Från kommunen nås Stockholm, Uppsala, 
Västerås samt Arlanda på under en timmes 
restid.  

Bebyggelsen består till stor del av småhus, 
varav många byggdes under 1960- och 70-
talen, då kommunen expanderade kraftigt. 
Hushållsstrukturen präglas av många 
barnfamiljer. Genomsnittsåldern i 
kommunen är bland de lägsta i riket på 
39,3 år 2015.  

Håbo kommun har haft en stadigt ökande 
befolkningsmängd under de senaste 
decennierna och befolkningsmängden 
uppgick år 2015 till drygt 20 000 personer. 
Befolkningstillväxten förväntas fortsätta 
även framöver.  

Kommunens utbyte av arbetskraft sker 
framförallt med Stockholms län. 
Majoriteten av kommunens arbetsföra 
befolkning pendlar ut från kommunen till 
Stockholms län och det sker även en 
betydande inpendling till Håbo kommun 
från Stockholms län. Trafikeringen av 
pendeltåg såväl som regionaltåg mellan 
Bålsta och Stockholmsregionen bidrar till 
en god tillgänglighet och möjliggör 
förutom arbetspendling även fritids- och 
turismresor.  

Håbo kommun har ett gott företagsklimat 
med ett stort entreprenörskap och många 
verksamma småföretag. Utöver den 
offentliga sektorn finns en stor andel 
företag inom bygg, handel samt 
tillverkning och utvinning. Kommunen har 
en mycket låg arbetslöshet. I slutet av år 
2015 var endast 4,1 procent av 
befolkningen arbetslösa.  

Figur 5. Håbo kommuns läge i Mälardalen. 
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2.2 Förutsättningar 
Förutsättningarna för kommunens framtida 
utveckling påverkas av en rad faktorer. 
Vissa faktorer, som exempelvis 
befolkningstillväxt, flyttströmmar och 
klimatförändringar påverkar på en global 
nivå. Andra påverkansfaktorer, som 
exempelvis regionala beslut och 
kommunala målsättningar, påverkar på en 
mer lokal nivå. Gemensamt för samtliga av 
dessa är att de är faktorer som måste 
hanteras och tas hänsyn till i den fortsatta 
planeringen och följaktligen även i 
översiktsplanen.  

2.2.1 Styrdokument 
Översiktsplanen och dess inriktning måste 
förhålla sig till och samspela med 
kommunala såväl som regionala 
målsättningar. På lokal nivå är det 
framförallt kommunens vision Vårt Håbo 
2030 samt kommunens miljöstrategi som 
sätter ramarna och utgör utgångspunkt för 
översiktsplanen. På regional nivå utgör de 
regionala utvecklingsstrategierna för 
Uppsala samt Stockholm län viktiga 
styrdokument. Dessa styrdokument 
beskrivs vidare nedan.  

Utöver nämnda styrdokument finns en rad 
andra, mer ämnesspecifika målsättningar 
och styrdokument, som översiktsplanen 
ska samspela med. Dessa styrdokument 
redovisas under respektive ämnesområde i 
bilaga 1 Allmänna intressen.  

Tidigare översiktsplan för Håbo kommun 
exklusive Bålsta tätort från år 2006 samt 
fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 
från år 2010 upphävs i samband med att en 
ny översiktsplan antas. Det tematiska 
tillägget gällande landsbygdsutveckling i 
strandnära läge inkluderas i 
översiktsplanen, se vidare 4.6 Vatten. 

Visionen Vårt Håbo 2030 

Kommunens framtida utveckling sker med 
utgångspunkt i kommunens vision Vårt 
Håbo 2030. Visionen är en övergripande 
strategi för samtliga av kommunens 
verksamhetsområden. Översiktsplanen, 

med dess planeringsriktlinjer och 
föreslagen mark- och vattenanvändning, 
syftar till att skapa det Håbo som 
kommunens vision Vårt Håbo 2030 
beskriver. Visionen baseras på fyra 
inriktningar för kommunen.  

Håbo kommun ska vara en 
aktiv part i Mälardalen genom 
att utnyttja sitt strategiska läge 
i regionen. Det innebär att 
utbud på varor, tjänster, 
arbetsplatser, kompetens och 

kultur ska tillgängliggöras kommunens 
invånare samtidigt som det som 
kommunen erbjuder tillgängliggörs i 
regionen. 

Håbo kommun ska vara 
den naturnära 
Mälarkommunen genom 
att tillgängliggöra natur- 
och vattenmiljöer för 

boende och besökare. Inriktningen betonar 
vidare att kommunen samtidigt har ett stort 
ansvar att förvalta och bevara dessa 
miljöer.  

Bålsta ska vara en 
levande småstad med en 
intressant mix av 
människor, aktiviteter och 

service. Bålsta är en kombination 
av den täta stadens puls och småstadens 
stillhet. Huvudorten Bålsta ska dels vara en 
sammanhängande och tät centralort dels en 
lugn och trivsam småstad med närhet till 
naturen.  

I hållbara Håbo finns det 
goda livet. Socialt innebär 
detta inkluderande och 

mångfacetterade 
bostadsområden för alla 
med blandade 

upplåtelseformer och trygga stadsrum med 
gemenskap och delaktighet. Kommunen tar 
sitt långsiktiga ansvar för natur och klimat 
och är energieffektiv och fossilbränslefri. I 
Håbo kommun gynnas hållbara färdsätt 
och en sammanhållen tät 
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bostadsbebyggelse som inte tar nya 
naturområden i anspråk.  

Miljöstrategi 

Håbo kommuns miljöstrategi från år 2015 
utgår från visionen samt kommunens 
övergripande mål och fokuserar på att 
gynna och stärka en ekologiskt hållbar 
utveckling av Håbo kommun. 
Miljöstrategin syftar till att tydliggöra hur 
miljöarbetet och dess ansvarsfördelning 
ska ske inom kommunens organisation och 
kommunala bolag. Miljöstrategin bygger 
på tre inriktningar, som utgår från de 
miljöutmaningar Håbo kommun står inför 
idag.  

Miljöstrategins första 
inriktning fastställer att 
Håbo kommun ska 
minska utsläppen från 
transportsektorn genom 

att stoppa ökningen av fossila utsläpp och 
giftiga metaller. Kommunen ska sträva 
efter att bli en fossilbränslefri kommun till 
år 2050.  

Andra inriktningen 
fastställer att Håbo kommun 
ska minska den totala 
energianvändningen genom 
att stoppa ökningen av 

ämnen från samhällets produktion till 
naturen samt minska utsläppen av 
övergödande ämnen och miljögifter till 
luft, mark och vatten och därigenom bli en 
giftfri och resurseffektiv kommun.  

Miljöstrategins tredje 
inriktning fastställer att Håbo 
kommun ska sträva efter 
naturmiljöer med mångfald, 
genom att skydda, bevara och 

utveckla naturmiljöer och den biologiska 
mångfalden och därigenom ge goda 
förutsättningar för att kunna skapa, 
utveckla och stärka ekosystemtjänster.   

Regionala styrdokument 

Den regionala utvecklingsstrategin för 
Uppsala län (RUS) beskriver den 
strategiska inriktningen och åtgärder för 
utvecklingen i Uppsalaregionen. 
Utvecklingsstrategin utgår från visionen att 
Uppsala ska vara Europas mest attraktiva 
kunskapsregion. Att utveckla ett hållbart 
samhälle i världsklass och att bli en 
smartare spelare på en global arena 
beskrivs som regionens två viktigaste 
utmaningar.  

RUS redovisar fyra strategiska 
inriktningar; innovativ region, växande 
region, kompetent region samt attraktiv 
region. Kopplat till dessa redovisas mål 
samt åtaganden på vad som behöver göras 
för att nå målen. Samtliga av de fyra 
inriktningarna har bäring på kommunens 
översiktsplanering, dock framförallt 
inriktningen om en växande region.  

Den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholm (RUFS) uttrycker den samlade 
viljan för Stockholmregionens utveckling. 
Planen ligger bland annat till grund för 
kommunernas strategiska planering, 
infrastrukturplaner och den statliga 
planeringen i länet. RUFS utgår från 
visionen om att bli Europas mest attraktiva 
storstadsregion. 

För att uppnå visionen bryts planen ned i 
fyra målsättningar som i sin tur bryts ned i 
sex strategier. De fyra målsättningarna är 
en öppen och tillgänglig region, en levande 
tillväxtregion, en region med god livsmiljö 
samt en resurseffektiv region.  

Arbete med att ta fram uppdaterade 
versioner av RUS såväl som RUFS pågår 
och beräknas vara klart i slutet av år 2016 
respektive under år 2018. 
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2.2.2 Hållbar utveckling 
En långsiktigt hållbar utveckling är den 
övergripande utgångspunkten för Håbo 
kommuns översiktsplan. 
Hållbarhetsaspekterna ska genomsyra hela 
översiktsplanen, från övergripande 
Håbometoder och strukturbild ner till 
ämnesspecifika planeringsriktlinjer och 
förändringsområden i mark- och 
vattenanvändningskartan.  

Begreppet hållbar utveckling slog igenom i 
samband med Bruntlandrapporten för cirka 
30 år sedan och brukar definieras som en 
utveckling som tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. En 
hållbar utveckling bygger på hållbarhet 
inom tre aspekter; social, ekonomisk och 
ekologisk. Dessa tre aspekter är beroende 
av och samspelar med varandra och hänsyn 
måste tas till samtliga tre aspekter för att 
en hållbar utveckling ska uppnås.  

Översiktsplanens förhållningssätt till dessa 
redovisas i figuren nedan. Social hållbarhet 
utgör målet, den ekologiska hållbarheten 
sätter ramarna och ekonomin är ett medel 
och en förutsättning för att uppnå 
eftersträvad utveckling.  

Att uppnå ett socialt hållbart samhälle, där 
människorna trivs, känner sig trygga och 
ges möjlighet till delaktighet och 
inflytande, är målet för kommunens 
utveckling. Att sätta den sociala 
hållbarheten som mål för kommunens 
framtida utveckling innebär att människan 
sätts i centrum.  

Den framtida utvecklingen får inte belasta 
miljön på ett sådant sätt att framtida 
generationers behov äventyras. På så vis 
utgör de ekologiska aspekterna ramen för 
vilken utveckling som är möjlig.  

De ekonomiska aspekterna utgör medel 
och en förutsättning för att skapa den 
utveckling som efterfrågas. En god 
ekonomisk hållbarhet är inte målet i sig 
men krävs för att kunna skapa en hållbar 
utveckling.  

2.2.3 Befolkningstillväxt 
Scenarier befolkningstillväxt 

Håbo kommun har haft en stadigt ökande 
befolkningsmängd och uppvisat en positiv 
befolkningstillväxt under samtliga år sedan 
början på 1960-talet. Ökningstakten har 
varierat. Under 2010-talet har ökningen 
varit mellan 0,3 och 0,9 procent. Under år 
2015 skedde en något kraftigare ökning då 
befolkningen ökade med 245 personer och 
1,22 procent. Ökningen under 2016 
förväntas bli ännu större.  

Scenario ett 

Givet att 2010-talets mönster i flyttningar 
och födelsenetto fortsätter förväntas 
befolkningsmängden uppgå till drygt 
22 000 personer år 2030. Drygt hälften av 
ökningen förväntas bero på ett positivt 
födelsenetto och resterande del på ett 
positivt flyttnetto. 
Befolkningsutvecklingen benämns 
framöver scenario ett och utgör i huvudsak 
en befolkningsframskrivning av tidigare 
års befolkningsutveckling.  

  Ekologisk 
Social 

Ekonomisk 

Figur 6. Översiktsplanens förhållningssätt till hållbar utveckling. 



10 
 

En utveckling enligt scenario ett kommer 
förändra kommunens befolkningsstruktur. 
Inom de närmsta åren förväntas de största 
förändringarna ske bland äldre personer. 
Antalet personer som är 75 år och äldre 
förväntas öka stadigt under perioden, vilket 
till stor del förklaras av de stora 
födelsekullarna under 1940-talet. 

Det sker även stora förändringar inom 
åldersgruppen 19-24 år de närmsta åren. 
Gruppen förväntas minska, delvis på grund 
av att tidigare års utfall visat på en hög 
flyttbenägenheten i åldersgruppen. 

År 2030 förväntas andelen 80 år och äldre 
öka till 7,9 procent av den totala 
befolkningen, vilket kan jämföras med 
dagens 2,8 procent (2016). Andelen 
personer 75-79 år förväntas också öka 
något, från 3,0 till 3,4 procent. I övriga 
åldersgrupper sker endast mindre 
förändringar sett till andelen av den totala 
befolkningen. 

Scenario två 

Befolkningsutvecklingen i scenario ett 
anger befolkningsutvecklingen med 
utgångspunkt i tidigare års 
befolkningsutveckling och flyttmönster. 
Befolkningsutvecklingen i scenario två är 
högre än i scenario ett och grundar sig på 
kommunens tillväxtambitioner och planer 
på nybyggnation av bostäder. Dessa 
redovisas bland annat i kommunens vision, 
Vårt Håbo 2030, och kommunens 
bostadsförsörjningsprogram, som redovisar 
en byggnationstakt på omkring 150 till 200 
lägenheter per år.  

Scenario två speglar 2015 och 2016 års 
tillväxttakt och bedöms som det mest 
troliga scenariot att inträffa.  

Scenariot bygger på att 
bostadsbyggnationen i kommunen ökar 
och att därmed antalet inflyttare ökar. Ett 
ökat flyttningsnetto ger först och främst 
utslag i de flyttbenägna åldrarna, för att så 
småningom även ge utslag på födelsetalen. 

Scenariot ger en uppfattning om hur 
befolkningsstrukturen skulle se ut i 
kommunen givet en tillväxttakt där Håbo 
kommun når 25 000 invånare år 2030. 

Det andra scenariot innebär mindre 
förändringar i befolkningsstrukturen 
jämfört med scenario ett. Detta beror på att 
flyttnettot bedöms vara högre. I och med 
detta kommer antalet personer i arbetsför 
ålder att öka betydligt mer än i scenario ett. 
Ökningen av antalet äldre, som likt 
scenario ett även förväntas ske i scenario 
två, får därför inte lika stora effekter på 
befolkningsstrukturen. En ökad tillväxttakt 
i kommunen medför därför en mer 
gynnsam befolkningsstruktur med en 
minskad försörjningskvot.  

Försörjningskvoten, som anger den totala 
befolkningsmängden i förhållande till 
befolkningen som är 20-64 år, ger en 
uppfattning om hur stor andel av 
befolkningen som den arbetsföra 
befolkningen måste försörja förutom dem 
själva. Försörjningskvoten tar inte hänsyn 
till arbetslöshet.  

Försörjningskvoten i Håbo kommun är 
1,79 (2016). Det betyder att varje invånare 
som är 20-64 år måste försörja sig själva 
samt ytterligare 0,79 personer som inte 
befinner sig i arbetsför ålder. I riket är 
försörjningskvoten 1,74. Håbo kommuns 
relativt höga försörjningskvot förklaras 
framförallt med en hög andel barn och 
unga. I scenario ett förväntas 
försörjningskvoten bli 1,84 och i scenario 
två förväntas den bli 1,81. 

Scenario tre 

En ytterligare förhöjd byggtakt skulle 
innebära att även tillväxttakten ökade 
ytterligare. Givet att cirka 300 lägenheter 
produceras i genomsnitt per år skulle 
befolkningsmängden närma sig 30 000 
invånare år 2030. Ökningen skulle 
framförallt skapas genom ett betydligt 
högre positivt flyttnetto, även om ett 
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positivt födelsenetto också får genomslag 
på födelsetalen så småningom.  

Antalet personer i arbetsför ålder förväntas 
öka kraftigare vid en högre 
byggnationstakt, på grund av den ökade 
inflyttningen. Även antalet barn förväntas 
öka, då det i stor utsträckning är 
barnfamiljer som flyttar in till kommunen. 
Försörjningsbördan vid en ännu högre 
tillväxttakt innebär små förändringar 
jämfört med scenario två. Av personer i 
icke arbetsför ålder är andelen barn något 
högre i scenario tre medan andelen äldre är 
något högre i scenario två.  

Effekter av en befolkningstillväxt 

Håbo kommun har under de senaste 
decennierna haft en stadigt ökande 
befolkningsmängd, vilken förväntas öka 
ytterligare under kommande år i samtliga 
av de ovan presenterade scenarierna. En 
ökad befolkningsmängd är positiv för 
utveckling av kommunen. Fler människor 
skapar ett ökat underlag och en ökad 
efterfrågan på service, handel, nöjen med 
mera.  

Genom att attrahera fler människor att 
flytta till kommunen ökar även 
förutsättningarna för en god kommunal 
ekonomi. Befolkningsmängden såväl som 
befolkningsstrukturen förändras, vilket 
påverkar de ekonomiska förutsättningarna. 
Kostnaden för nödvändiga investeringar 
kan fördelas på fler personer.  

En starkare befolkningstillväxt, likt 
utvecklingen i scenario två och tre, kan 
möjliggöra större förändringar för 
exempelvis energiförsörjningen, 
transportinfrastrukturen och den 
kommunala servicen vilket i sin tur kan 
skapa bättre förutsättningar i strävan mot 
ett hållbart samhälle. 

Samtidigt som en stark befolkningstillväxt 
för med sig många positiva effekter ökar 
också belastningen på kommunens mark- 
och vattenområden såväl som på den 
kommunala driften, service och på 

infrastruktur. Att skapa beredskap och ta 
höjd för en ökad tillväxttakt krävs i 
samtliga delar av den kommunala 
organisationen. Utbildning, omsorg, 
myndighetsutövning med mera måste 
anpassas efter de nya förutsättningarna 
som en ökad tillväxttakt och 
befolkningsmängd medför. 

En av kommunens starkaste tillgångar är 
närheten till naturen och Mälaren. Grön- 
och blåstrukturen, i form av grönområden, 
parker, trädgårdar, sjöar med mera ökar 
kommunens attraktivitet för boende samt 
potentiella inflyttare. Grönstrukturen bidrar 
även till en god luftrening och en biologisk 
mångfald samt gynnar folkhälsan genom 
de möjligheter till rekreation som den 
skapar.  

I en växande kommun är områden för 
friluftsliv och rekreation samt 
grönområden och tätortsnära natur viktig 
att utveckla. En ökad exploatering innebär 
att dessa områden riskerar att byggas bort. 
Tillväxten måste ske hållbart, där den mest 
värdefulla naturen värnas från 
exploatering.  

Kopplat till framtida utbyggnad av 
kommunen kommer behovet av ytterligare 
infrastrukturinvesteringar, i vägnät, gång- 
och cykelvägnät samt vatten- och 
avloppsnätet (VA-nät) att uppstå.  

Trafikmängden kommer sannolikt öka med 
befolkningsökningen, vilket medför ökade 
bullernivåer, påverkan på luftkvaliteten 
och ökade risker i trafikmiljön. Människan 
och ett hållbart samhälle bör utgöra 
utgångspunkt i samhällsplaneringen och 
infrastrukturen bör därför premiera gång, 
cykel och kollektivtrafik. En ökad 
befolkning ger ett större underlag för dessa 
transportsätt.  Ett stort bilberoende medför 
större kostnader för individ såväl som för 
samhälle. En infrastruktur som underlättar 
för gång- och cykeltrafik är 
kostnadseffektivare då det bland annat 
bidrar till ett bättre hälsotillstånd, mindre 



12 
 

driftkostnader samt en minskad belastning 
på miljön.  

Mälarbanan, med regionaltågtrafik samt 
pendeltågstrafik, har en avgörande 
betydelse för boende, arbetande och 
besökare i kommunen. På sikt kommer 
befolkningstillväxten i kommunen, såväl 
som i regionen, innebära en ökad 
belastning på Mälarbanan. Investeringar i 
spårkapaciteten kommer att krävas. En 
utökad spårkapacitet på järnvägen i 
kommunen är mycket kostsamt men 
innebär samtidigt ökad kapacitet och 
tillförlitlighet i trafikeringen, vilket är 
gynnsamt utifrån ett kommunalt, regionalt 
såväl som nationellt perspektiv. En väl 
fungerande spårbunden trafik, där 
kapaciteten anpassas efter nya 
förutsättningar, är avgörande för 
kommunens framtida utveckling.  

2.2.4 Klimatförändringar 
Klimatanalyser från bland annat Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI) visar att Sverige står inför ett 
förändrat klimat. Översiktsplanen, dess 
inriktning, riktlinjer samt mark- och 
vattenanvändningskartan är framtagen med 
utgångspunkt i dessa förväntade 
klimatförändringar.  

Klimatförändringarna innebär att 
årsmedeltemperaturen förväntas öka i 
kommunen. Temperaturen förväntas öka 
under alla tider på året, men mest 
framträdande under vintern. 
Årsmedelnederbörden förväntas också öka, 
även där med den mest kraftiga ökningen 
under vintern. Kraftiga regn, så kallade 
skyfall, förväntas förekomma mer 
frekvent. Vattenflödena beräknas bli högre 
under vintern samt lägre under april till 
september. Antalet dagar med snö 
förväntas minska radikalt. 

Håbo kommuns miljöstrategi slår fast att 
kommunen ska minska sin klimatpåverkan. 
Arbetet mot en fossilbränslefri kommun 
ska intensifieras och ingen fossil 
energianvändning eller fossilt bränsle ska 

användas. Användandet av förnybar energi 
ökar i betydelse för att minska 
klimatpåverkan. Utformningen av 
samhället ska sträva efter en minskad 
bilanvändning och förbättrade möjligheter 
för gång- och cykeltransporter.  

Klimatförändringarna kommer påverka 
kommunen på flera olika sätt och inom 
flera olika verksamheter. Det krävs att 
samhällsplaneringen anpassas för att möta 
men även ta tillvara på förväntade 
klimatförändringar. Anpassning måste 
bland annat ske vid lokalisering av 
bebyggelse och vid placering och 
utformning av lokaler för utbildning och 
omsorg.  

Tätortsnära natur och grönområden fyller 
en viktig funktion bland annat som 
översvämningsbara grönytor samt 
temperatursänkare i tätbebyggda områden. 
Att skapa mångfunktionella ytor, för att 
klimatanpassa befintlig miljö samt i 
utformningen av nya områden, är ett sätt 
möta kommande klimatförändringar.  

Vattennivåerna förväntas öka, vilket 
medför en ökad risk för översvämning 
samt för ras, skred och erosion. De 
förhöjda vattennivåerna kommer påverka 
stränderna och möjligheten att bygga i 
strandnära områden.  
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På grund av Håbo kommuns Mälarnära 
läge utgör risken för översvämning 
kommunens primära 
klimatanpassningsfråga. Länsstyrelsen har 
tagit fram rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå vid Mälaren, vilka bör 
följas. Dessa tar hänsyn till den ökade 
översvämningsrisk som bland annat 
klimatförändringarna förväntas medföra. 
Håbo kommun har gynnsamma 
topografiska förutsättningar och endast ett 
fåtal strandområden riskerar att drabbas av 
översvämning vid en förhöjd vattennivå.  

Förändringar i vattennivåerna kan även 
komma att påverka 
dricksvattenförsörjningen genom ökade 
risker för utsläpp av miljöfarliga ämnen 
samt en ökad risk för saltvatteninträngning. 
Klimatförändringarna innebär utmaningar 
för det tekniska försörjningssystemet då ett 
mer extremt väder, både vad gäller 
nederbörd och temperatur, innebär ökade 
belastningar på el- och fjärrvärmenätet 
samt VA-nätet. 
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3. Utvecklingsstrategi 

3.1 Håbometoder 
Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030 
anger en målbild för hur kommunen ska se 
ut år 2030. Bilden utgör utgångspunkt för 
översiktsplanen. Översiktsplanen ska 
fungera som ett verktyg för att uppnå den 
samhällsutveckling som visionen 
presenterar. 

Översiktsplanen bygger på sex stycken 
Håbometoder, som på en övergripande och 
strategisk nivå fastställer kommunens 
förhållningssätt för att främja en hållbar 
utveckling och nå framtidsbilden, visionen, 
för Håbo kommun. Metoderna 
kompletterar varandra och ska hanteras 
tillsammans. De sex Håbometoderna är: 

o Fokusera utvecklingen 
o Främja landsbygden 
o Skapa gemenskap 
o Skapa stadsstruktur 
o Tillvarata det Håbospecifika 
o Tillvarata naturen 

Efter Håbometoderna följer områdes- och 
ämnesspecifika ställningstaganden. 
Ställningstagandena utgår från 
Håbometoderna och konkretiserar 
ytterligare hur Håbo kommuns utveckling 
ska se ut inom olika ämnesområden.  

Därefter följer mark- och 
vattenanvändningskartan. Kartan redovisar 
metodernas samt ställningstagandenas 
utfall på framtida mark- och 
vattenanvändning.  

En röd tråd, med utgångspunkt i Vårt Håbo 
2030 ska genomsyra översiktsplanen och 
dess inriktningar. Figuren nedan 
visualiserar förhållandet mellan visionen, 
Håbometoderna, ämnesspecifika 
ställningstaganden med målsättningar och 
riktlinjer samt mark- och 
vattenanvändningskartan. Den beskriver 
översiktsplanens struktur samt visualiserar 
den röda tråd från vision till konkreta 
handlingar som översiktsplanen är 
uppbyggd utifrån. 

Figur 7. Översiktsplanens struktur med förhållandet mellan visionen, Håbometoderna, 

ämnesspecifika målsättningar och riktlinjer samt utfall i mark- och vattenanvändningskartan. 
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3.1.1 Fokusera utvecklingen 
Vad innebär det? 

Kommunens utveckling ska ske utifrån ett 
långsiktigt och hållbart perspektiv. Genom 
att fokusera utvecklingen av bostäder och 
verksamheter till områden där större 
investeringar redan är genomförda och 
inom redan ianspråktagna områden bedrivs 
en resurseffektiv planering där tidigare 
satsningar tillvaratas.  

Den huvudsakliga utvecklingen ska 
lokaliseras till viktiga mötesplatser och 
servicepunkter i kommunen. En 
koncentration av funktioner eftersträvas. 
Utvecklingen ska vidare lokaliseras till 
områden där befintlig infrastruktur samt 
teknisk försörjning är väl utbyggd. Det 
kommunala vatten- och avloppsvattenätet 
är viktigt att beakta i sammanhanget.  

En fokuserad utveckling innebär att 
investeringar för större utbyggnadsprojekt 
koncentreras, både i geografin och till 
antalet. Antalet större utbyggnadsprojekt 
som löper parallellt ska därför begränsas 
för att fokusera resurserna.  

Varför? 

En utveckling som fokuseras i Bålsta 
bidrar till en god ekonomisk hållbarhet. 
Större utvecklingsområden eller en 
omfattande spridd bebyggelse på 
landsbygden är oerhört kostsamt för den 
kommunala organisationen och ska därför 
undvikas. 

En fokuserad utveckling där nya bostäder 
och verksamheter sker vid redan 
ianspråktagna områden innebär att orörd 
natur fredas från exploatering. 
Markanvändningen effektiviseras och de 
tekniska systemen utnyttjas till fullo. En 
hållbar energiförsörjning premieras genom 
en koncentrerad utveckling av bostäder och 
verksamheter. Utvecklingen skapar även 
goda förutsättningar att bevara 
ekosystemtjänsters samband.  

Att koncentrera kommunens utveckling 
skapar förutsättningar för ett hållbart 

resande där gång-, cykel- samt 
kollektivtrafikresande möjliggörs. Det 
bidrar i sin tur till att uppnå kommunens 
mål om att bli fossilbränslefri. 
Fokuseringen innebär även att planering av 
kollektivtrafiken underlättas samt att 
underlaget till den förstärks. Det tryggar 
samt möjliggör vidareutveckling av 
trafikeringen, vilket bland annat bidrar till 
att underlätta livet på landsbygden.  

Genom att begränsa antalet större 
utbyggnadsprojekt som pågår parallellt i 
kommunen kan de kommunala resurserna 
för utveckling koncentreras och fokuseras 
på ett mindre antal utvecklingsprojekt. Det 
underlättar för övriga kommunala 
verksamheter, så som skola, omsorg och 
teknisk försörjning, att planera och bedriva 
sina verksamheter samt svara upp mot den 
tillväxt som sker.  

Hur? 

Tillkommande bostads- och 
verksamhetsområden ska lokaliseras vid 
befintliga bebyggelsekoncentrationer, inom 
redan ianspråktagna områden. Nya 
investeringar ska koncentreras inom dessa 
områden. Nya bostäder och verksamheter 
ska anknyta till befintlig service, 
infrastruktur och kollektivtrafik.  

Service och övriga målpunkter som har ett 
brett upptagningsområde bland 
kommuninvånarna ska lokaliseras så att en 
god tillgänglighet och ett hållbart resande 
till dessa möjliggörs. Majoriteten av 
målpunkterna ska därför lokaliseras till de 
centrala delarna av Bålsta.  

En ökad täthetsgrad ska eftersträvas inom 
områden med bra utbud av service och 
kollektivtrafik samt där infrastrukturen är 
väl utbyggd. I de centrala delarna av Bålsta 
ska en förtätning eftersträvas för att skapa 
en mer effektiv och tydlig struktur, se 
vidare under 3.4 Skapa stadsstruktur.   

För att koncentrera utvecklingen, både till 
antalet och rumsligt, bör utvecklingen ske 
med utgångspunkt i en definierad 
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prioritering som i övergripande drag anger 
ordningen på kommunens större planerade 
utbyggnadsprojekt.  

3.1.2 Främja landsbygden 
Vad innebär det? 

Hela Håbo kommun ska leva och 
utvecklas. Håbo kommuns landsbygd är av 
stor betydelse för kommunens identitet. 
Natur- och kulturladskapet är inte bara 
väsentligt för boende på kommunens 
landsbygd utan en tillgång för hela 
kommunens befolkning, för invånare från 
andra delar av storstadsregionen samt för 
kommande generationer.   

Det ska finnas goda förutsättningar att bo 
och verka på landsbygden. Kultur- och 
odlingslandskapet ska vara framträdande 
och det ska finnas tydliga gränser mellan 
tätort och landsbygd. Bebyggelsen ska 
bilda väl avvägda lokalsamhällen och 
forma nätverk för en väl fungerande 
infrastruktur. Företagande på landsbygden 
ska stimuleras.  

Ett samspel mellan stad och landsbygd är 
en förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling och viktigt att värna i 
samband med utveckling av kommunen. 
Att värna om landsbygdens resurser, inte 
minst dess betydelse för 
livsmedelsproduktionen, blir allt viktigare i 
takt med att kommunen växer.  

Håbo kommuns landsbygd erbjuder lugn 
och ro och attraktiva rekreations- och 
boendemiljöer, men är även betydelsefull 
utifrån ett verksamhetsperspektiv. För de 
areella näringarna såväl som 
besöksnäringen fyller kommunens 
landsbygd en viktig roll, vars betydelse 
berör långt fler än endast de verksamma i 
området. Dessa värden ska 
uppmärksammas samt tillgängliggöras.  

Varför? 

Landsbygden är en viktig del av 
kommunen. För att uppnå en attraktiv och 
hållbar kommun krävs att landsbygdens 
värden tas tillvara. Genom att bevara, 

uppmärksamma och utveckla landsbygdens 
styrkor ökar kommunens attraktivitet. En 
mångfald i såväl boende- som 
upplevelsemiljöer skapas.  

Genom att uppmärksamma och 
tillgängliggöra dessa miljöer får fler 
möjlighet att ta del av dem. Möjligheten att 
bosätta sig på landet bidrar till att skapa en 
variation i de boendemiljöer som 
kommunen erbjuder. 

Att värna om landsbygdens betydelse 
utifrån ett försörjningsperspektiv är en 
förutsättning för en hållbar utveckling av 
kommunen. För att möjliggöra övrig 
utveckling i kommunen krävs att nyttjandet 
av landsbygden fungerar väl. Omlandet 
behövs för en fungerande stad. 

Hur? 

Vid lokalisering av nya bostäder på 
landsbygden ska hänsyn tas till jord- och 
skogsbruk samt skyddsvärd natur. Dessa 
värden ska vara överordnad värdet av 
nytillkommande bostäder. Nya bostäder 
ska endast tillkomma i begränsad 
omfattning och befintliga miljöers karaktär 
ska bevaras.  

En lika hög servicenivå som i tätorten 
kommer inte kunna erbjudas för 
nytillkommande bebyggelse på 
landsbygden. Bebyggelseutveckling på 
landsbygd ska ske i anslutning till lägen 
med god infrastruktur, bland annat för att 
säkerställa en god tillgänglighet till 
tätortens serviceutbud.  

Ny bebyggelse ska i första hand lokalieras 
till befintlig bebyggelse för att skapa 
underlag för bättre nyttjande av 
infrastruktur. En sådan utveckling 
motverkar en spridd bebyggelse där 
värdefulla jord- och skogsbruksområden 
styckas upp. Att freda jord- och 
skogsbruksområden från nya bostäder och 
verksamheter värnar om möjligheten att 
bedriva ett storskaligt och effektivt jord- 
och skogsbruk.  
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Områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge, så kallade LIS-områden, 
ska nyttjas för att bidra till en positiv 
utveckling av landsbygden samt en ökad 
tillgänglighet till kommunens 
strandområden. Landsbygden och dess 
attraktiva miljöer utifrån ett friluftslivs- 
och rekreationsperspektiv ska 
tillgängliggöras.  

Utveckling av landsbygden stimuleras bäst 
av de som bor och verkar där. Håbo 
kommun ska ta vara på och uppmuntra 
lokala initiativtagares vilja att utveckla 
landsbygden. Företagande på landsbygden 
ska stimuleras och förutsättningarna ska 
vara goda.    

Bredband är en viktig förutsättning för att 
möjliggöra en levande landsbygd. 
Utbyggnad ska ske i hela kommunen, i 
öppna nät med hög kvalitet och robusthet. 
Fri konkurrens ska gälla på 
bredbandsmarknaden. 

3.1.3 Skapa gemenskap 
Vad innebär det? 

Håbo kommun ska vara en kommun där 
alla ges goda förutsättningar att skapa ett 
gott liv. Det innebär att personer oavsett 
ålder, kön och bakgrund ska trivas i 
kommunen. Olika grupper rör sig och 
utnyttjar det offentliga rummet på olika 
sätt och översiktsplanen ska säkerställa att 
samtliga gruppers önskemål tillgodoses i 
planeringen av den fysiska miljön. 
Trygghetsperspektivet är särskilt viktigt att 
beakta i sammanhanget. En god stadsmiljö, 
med trygga gaturum och utrymme för barn 
och unga att vistas i det offentliga rummet, 
ska säkerställas.  

En variation i utbudet på 
bostadsmarknaden, i den kommunala och 
kommersiella servicen samt i utbudet av 
fritidsaktiviteter ska eftersträvas. Det ska 
finnas ett lokalt engagemang som skapar 
samband och förståelse mellan personer 
från olika bakgrund.  

Integrationen mellan kommunens olika 
geografiska delar såväl som mellan 
kommunens invånare ska vara hög. 
Kommunen ska präglas av mångfald, 
öppenhet och tolerans. Platser för möten, 
både i det offentliga rummet och vid 
service och samhällsfunktioner, fyller en 
viktig funktion. 

Varför? 

En kommun som möjliggör för människor, 
oavsett ålder, kön eller bakgrund, att leva 
ett gott liv är attraktiv och tilltalande för 
boende samt potentiella inflyttare. Det 
möjliggör en positiv befolkningstillväxt 
genom att befintliga invånare väljer att bo 
kvar samt att nya invånare lockas att flytta 
till kommunen.  

Ett lokalt engagemang bidrar till 
delaktighet och en känsla av gemenskap 
och förståelse. Att skapa en ökad 
integration och förståelse för varandras 
olikheter bidrar till en mer attraktiv 
kommun samt en ökad känsla av trygghet. 
Gemenskap och delaktighet i samhället 
bidrar även till en mer meningsfull fritid 
och samhörighet bland invånarna.  

Hur? 

Den fysiska strukturen ska vara väl 
sammanlänkad för att möjliggöra utbyte 
och flöden av människor från olika 
stadsdelar och från olika delar av 
kommunen. Nybyggnation ska lokaliseras 
så att den i möjligaste mån bidrar till att 
förstärka kopplingen mellan olika delar av 
kommunen samt bidrar till att bygga bort 
befintliga barriärer.  

Platser för möten, både i det offentliga 
rummet och vid service och 
samhällsfunktioner, fyller en viktig 
funktion då de bidrar till ökade 
förutsättningar för engagemang och 
samhörighet. Skapandet av mötesplatser är 
betydelsefullt och behövs i hela 
kommunen, men är särskilt prioriterat i de 
centrala delarna av Bålsta. Samtliga delar 
av kommunen ska ha en god koppling och 
tillgänglighet till dessa mötesplatser.  I 
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sammanhanget fyller gena gång- och 
cykelvägar samt goda 
kollektivtrafikförbindelser en viktig roll. 
Genom att koncentrera unika målpunkter i 
centrala lägen ökar tillgängligheten till 
dessa, oavsett fortskaffningsmedel. Även 
skolan fyller en viktig roll för att skapa 
gemenskap och alla elever, oavsett 
bakgrund, ska känna sig sedda och trygga.  

Vid utveckling i kommunen ska 
förändringarna medföra en ökad variation 
med blandade funktioner och variationsrik 
arkitektur. Nya, såväl som befintliga, 
bostadsområden ska vara inkluderande och 
mångfacetterade samt bidra till en god 
boendemiljö för alla. Bostadsbebyggelsen 
ska vara blandad avseende upplåtelseform 
och utformning. Variation av offentliga 
platser, arbetsplatser samt service och 
grönstruktur ska eftersträvas i 
utvecklingen. 

En blandning av mötesplatser som tilltalar 
olika grupper möjliggör möten dem 
emellan.  Funktionsblandningens 
omfattning avgörs utifrån platsens läge och 
dess förutsättningar.  

För att kunna tillgodogöra sig utbudet av 
bland annat arbetsplatser, 
studiemöjligheter, kultur och nöje som 
omkringliggande orter erbjuder ska 
tillgängligheten till dessa orter vara god. 
Att erbjuda goda möjligheter till kollektivt 
resande är viktigt i sammanhanget. 

3.1.4 Skapa stadsstruktur 
Vad innebär det? 

Med begreppet stadsstruktur avses en tät, 
sammanhållen struktur med finmaskigt 
gatunät, där utrymme för blandning av 
bostäder, verksamheter, mötesplatser och 
parker ges. Begreppet innebär en 
koncentration av olika typer av funktioner, 
med en effektiv markanvändning och en 
hög täthetsgrad. Utbudet av service, 
handel, kultur och nöjen ska vara stort och 
Bålsta ska fylla en funktion som en 
regional kärna. Strukturen ska möjliggöra 
och uppmuntra till stadsliv och möten. 

Området ska tilltala och nyttjas av alla 
oavsett bakgrund. Utrymme för transporter 
till fots eller med cykel ska prioriteras.  

Att skapa en stadsstruktur är aktuellt för de 
centrala delarna av Bålsta, i området kring 
Bålsta centrum samt till viss del längs med 
Stockholmsvägen. För övriga delar av 
kommunen är en stark koppling till dessa 
områden genom ett väl utbyggt 
kollektivtrafik-, gång- och cykelvägnät 
viktigt.  

Varför? 

Stadsstrukturen bidrar till en levande stad, 
där människor som rör sig till fots i staden 
kan mötas. Mängden människor som rör 
sig i ett område har en direkt inverkan på 
trygghet och säkerhet. Effekterna som 
eftersträvas vid skapandet av en 
stadsstruktur är ett aktivt nyttjande av 
stadsmiljöerna som genom ett högt flöde 
av människor, under dygnets alla timmar, 
bidrar till attraktiva och trygga miljöer. 
Funktionsblandning i bebyggelsen ökar 
tryggheten genom en ökad användning av 
utemiljön under dygnets alla timmar 
jämfört med renodlade bostadsområden. 

Genom att tilltala olika målgrupper, vad 
gäller ålder, kön och bakgrund, att vistas i 
det offentliga rummet, möjliggörs möten 
mellan olika grupper. Detta bidrar till en 
ökad förståelse och ett ökat utbyte mellan 
grupperna. Strukturen ska bidra till att ta 
tillvara det sociala kapitalet, genom att ge 
utrymme för engagemang, idéutbyte och 
förverkligandet av initiativ. 

Stadsstrukturen skapar ett koncentrerat och 
förbättrat underlag för transportsystemen 
samt ett ökat utbud av kultur och nöjen. Att 
stärka den lokala handeln bidrar till 
positiva följder för den lokala ekonomin, 
genom skapandet av fler arbetstillfällen. 

Genom att koncentrera olika målpunkter så 
som service, handel och nöjen i de centrala 
delarna av Bålsta minskar behovet av 
resor. Tillgängligheten till dessa områden 
är god för hela kommunen och möjligheten 
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till hållbara transporter till fots, med cykel 
eller med kollektivtrafik finns. Det ligger i 
linje med kommunens målsättning om att 
bli fossilbränslefri.  

Hur? 

För att skapa eftersträvad stadsstruktur i de 
centrala delarna av Bålsta måste befintliga 
funktioner kopplas samman och nya 
funktioner skapas. Stadsstrukturen ställer 
krav på utbud samt koncentration i 
stadsbebyggelsen. Marken ska nyttjas 
effektivt. Attraktiviteten i viktiga stråk ska 
vara hög och gaturummen ska vara intimt 
utformade med lokaler i bottenvåningarna 
för att uppmuntra till vistelse. Antalet 
upplevda ”baksidor”, där entréerna är 
vända bort från gaturummet, ska minskas.  

Områden som idag utgör mellanrum 
mellan olika funktioner fyller en viktig roll 
vid omvandling då dessa kan bidra till att 
skapa en mer sammanhållen struktur och 
öka tätheten i stadsmiljön. Ny bebyggelse 
ska planeras så att den bidrar till detta. 
Genom att koppla samman och skapa ett 
mer finmaskigt gatunät, minska antalet 
återvändsgränder samt överbrygga 
eventuella barriärer skapas en mer effektiv 
stadsstruktur. 

En blandning mellan bostäder och 
verksamheter ska eftersträvas. 
Besöksintensiva målpunkter, som 
restauranger, caféer, butiker och 
kulturanläggningar ska prioriteras. Fler 
mötesplatser med hög kvalitet, till exempel 
torg och parker, behöver tillskapas. 
Mötesplatserna ska vara tillgängliga samt 
flexibla för att tilltala nyttjande bland olika 
målgrupper.  

En bred variation i utbudet, av såväl platser 
som lokaler, ska eftersträvas och befintligt 
utbud bör därför kompletteras med nya 
funktioner när möjlighet ges. Tillgång till 
verksamhetslokaler i strategiska och 
attraktiva lägen ska möjliggöras och det 
befintliga utbudet av boendemiljöer ska 
kompletteras för att skapa en variation i 
miljöerna. Lokalisering av besöksintensiva 

målpunkter utanför stadsstrukturen ska 
undvikas.  

Att skapa attraktiva miljöer som 
uppmuntrar till stadsliv ställer krav på 
gestaltning. Utformningen ska uppmuntra 
till vistelse och användande, vilket bidrar 
till rörelse och stärker identiteten. 
Utformning ska ske med utgångspunkt i 
gång- och cykeltrafikanters behov. Bilens 
behov av plats i stadsrummet ska ses som 
sekundärt. Det åstadkoms bland annat 
genom smalare utformning av gaturummet 
samt låga hastigheter för motortrafiken. 

3.1.5 Tillvarata det Håbospecifika 
Vad innebär det? 

Håbo kommun har många unika värden 
som ska uppmärksammas och tas tillvara i 
så stor utsträckning som möjligt. Det gäller 
bland annat kommunens geografiskt 
strategiska läge i Mälardalen. Kommunens 
identitet och dess roll i regionen ska 
förstärkas.  

De attraktiva boendemiljöer som finns, 
med närhet till naturen och Mälaren såväl 
som närheten till omkringliggande 
storstäder, är en styrka som ska lyftas fram 
och vidareutvecklas. God tillgänglighet till 
arbets- och studieplatser i omkringliggande 
orter ska uppmärksammas. Miljöer för 
friluftsliv, rekreation och turism ska 
bevaras och vidareutvecklas. Kommunens 
värdefulla kulturhistoriska miljöer, inte 
minst Skokloster slott, ska värnas, 
utvecklas och uppmärksammas. 
Kommunens övriga besöksmål, som 
exempelvis Åbergs muséum ska också 
uppmärksammas.  

Håbo kommun har ett gott företagsklimat 
med ett stort entreprenörskap och många 
verksamma småföretag, vilket är en styrka 
som ska värnas. Antalet arbetande i 
kommunen ska växa i samma takt som 
befolkningen och för varje tillkommande 
invånare ska en ny arbetsplats tillskapas.  

Kommunens starka idrotts- och 
föreningsliv är något som ytterligare ska 
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värnas. Ett väl utvecklat idrotts- och 
föreningsliv är av särskilt stor betydelse för 
barn och unga.  

Varför? 

Att utnyttja det Håbospecifika handlar om 
att tillvarata de styrkor som finns i Håbo 
kommun och använda dessa för att 
utveckla kommunen ytterligare. Att lyfta 
fram kommunens starka sidor och 
marknadsföra kommunen bidrar till att 
kommunen framstår som mer attraktiv för 
besökare samt befintliga och möjliga 
framtida kommuninvånare samt företag.  

Genom att stötta och vidareutveckla 
kommunens goda företagsklimat, samt 
verka för en tillväxt av dagbefolkningen 
som sker i takt med befolkningstillväxten, 
motverkas känslan av en sovstad. Det 
bidrar till att skapa miljöer som nyttjas 
även dagtid, vilket bidrar till skapandet av 
levande och trygga miljöer, som i sin tur 
förstärker kommunens attraktivitet. 

Att uppmuntra och underlätta för 
kommunens idrotts- och föreningsliv 
skapar attraktiva boendemiljöer och 
möjliggör en aktiv fritid, inte minst för 
barn och unga i kommunen.   

Hur? 

Utveckling och förändring inom 
kommunen ska ske i samspel med 
befintliga värden samt i linje med platsens 
potential och möjliga framtida roll.  

Kommunens koppling till närliggande 
storstäder och universitet ska vara stark 
och en väl utbyggd och attraktiv 
kollektivtrafik som möjliggör ett effektivt 
och miljövänligt resande till dessa är en 
förutsättning. Tillgängligheten till 
kommunens resecentrum ska vara god för 
samtliga grupper i befolkningen. Utbudet 
av kollektivtrafik ska vara tillfredsställande 
i samtliga delar av kommunen.  

Att tillgängliggöra kommunens natur- och 
vattenmiljöer är av vikt vid utveckling av 
nya boendemiljöer, frilufts- och 

rekreationsvärden, turism samt vid 
tillvaratagande av värdefulla kulturmiljöer. 
När nya Mälarnära boendemiljöer 
utvecklas ska dessa även bidra till att 
stärka den allemansrättsliga tillgången till 
strandområdena. Kommunens koppling till 
Mälaren ska synliggöras i de centrala 
delarna av Bålsta. Tillgången till 
bostadsnära natur ska säkerställas.  

Utrymme för mötesplatser samt fritids- och 
idrottsaktiviteter ska säkerställas för att 
garantera ett fortsatt starkt föreningsliv.   
Kommunen ska erbjuda mötesplatser och 
arenor som främjar det lokala näringslivet. 

Planberedskapen för nya 
verksamhetsområden ska vara god. 
Kommunens skyltlägen utmed väg E18 ska 
användas som den resurs de innebär genom 
marknadsföring eller etablering av 
besöksintensiva företag. Europavägens 
avfarter, och den första bild av kommunen 
som de innebär, ska bidra till att ge en 
positiv bild av kommunen. 

3.1.6 Tillvarata naturen 
Vad innebär det? 

Kommunens natur- och vattenmiljöer utgör 
en stor resurs och ska tillvaratas och 
utvecklas på bästa möjliga sätt både utifrån 
sociala och ekologiska perspektiv. Det 
innebär att värdefulla områden ska 
synliggöras och tillgängliggöras så att 
områdenas rekreativa värden 
uppmärksammas och att kommuninvånare 
samt besökare ges möjligheten att nyttja 
dem.  

En variation i kommunens rekreativa 
naturområden ska eftersträvas för att uppnå 
varierade kvaliteter som tilltalar många. 
Natur- och vattenmiljöerna ska 
tillgängliggöras på ett sätt som gynnar 
kommunens turismnäring.  

Samtidigt ställs krav på att värdefulla 
naturområden tillvaratas och värnas. 
Kommunen ska ha naturområden med en 
hög biologisk mångfald som tillvaratas till 
kommande generationer. Ett långsiktigt 
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perspektiv ska användas vid fortsatt 
utveckling av kommunen där viktiga 
befintliga värden ska värnas och 
vidareutvecklas.  

Innebörden av att tillvarata naturen samt 
hur det uppnås skiljer sig åt beroende på 
naturmiljöernas geografiska läge i 
kommunen.  

Tätortsnära natur samt värdefulla natur- 
och vattenområden i övriga delar av 
kommunen fyller båda en viktig funktion i 
sammanhanget. Utpekade områden med 
höga natur- och/eller rekreationsvärden i 
mark- och vattenanvändningskartan har en 
särskild roll för att säkerställa att naturen 
tillvaratas och utvecklas. 

Varför? 

Natur- och vattenmiljöer bidrar med nyttor, 
så kallade ekosystemtjänster, som 
människan är direkt beroende av. Att 
bevara och utveckla dessa tjänster är ibland 
livsnödvändigt för människan och krävs 
för att Håbo kommun ska uppfattas som en 
attraktiv kommun att bo och vistas i.  

Att lyfta fram kommunens natur- och 
vattenmiljöer samt att tillgängliggöra dem 
bidrar till att skapa en miljö som lockar fler 
personer, både boende och turister, till 
Håbo kommun.  Genom att synliggöra och 
tillgängliggöra naturområdens värden 
lockas invånare och besökare ut i naturen. 
Detta bidrar till en förbättrad folkhälsa och 
en ökad förståelse för naturen. Att 
synliggöra områdenas värden medför att 
värdet förankras och möjligheterna till 
utveckling ökar.  

Att värna om områdenas biologiska värden 
krävs för att uppnå ett hållbart Håbo där 
utveckling av kommunen sker utifrån ett 
långsiktigt perspektiv samt i balans med 
miljö och klimat. Områden med höga 
naturvärden i Håbo kommun ska skyddas 
för att säkerställa en hög biologisk 
mångfald. Vid ett förändrat klimat fyller 
grönstrukturen en viktig funktion.  

Hur? 

Utveckling bör ske utifrån en 
ekosystemansats, där befintliga 
ekosystemtjänster, behov av förstärkta 
tjänster samt möjligheter att skapa nya 
tjänster uppmärksammas. Kommunen ska 
säkerställa att områdens natur- och 
kulturvärden beaktas när eventuella 
områden tas i anspråk. Områden med höga 
rekreativa värden ska tillgängliggöras. I 
och i närheten av Bålsta ska 
tillgängligheten i möjligaste mån förstärkas 
genom gång- och cykelvägnätet.  

Översiktsplanen pekar ut särskilt 
värdefulla natur- och kulturområden och 
åtgärder som innebär ett intrång i dessa 
områden ska undvikas och får endast 
genomföras om åtgärden resulterar i en 
ökad hållbarhet i andra avseenden. I de fall 
sådana åtgärder planeras ska de tydligt 
motiveras. 

Värdefull tätortsnära natur ska värnas. 
Sammanhängande natur- och 
parkområden, små parker och torg ska vara 
en integrerad del i tätorten och innehålla en 
attraktiv stadsmiljö med ekosystemtjänster, 
möjlighet till rekreation, utgöra 
mötesplatser och bidra till biologisk 
mångfald.  

Genom att sammanlänka tätortens 
grönområde med den övergripande 
grönstrukturen, stränder och gröna kilar 
bildas ett stort nätverk för rekreation. 
Befintliga sammanhängande grönområden, 
så kallade gröna stråk, ska bevaras och 
utvecklas. Nya gröna stråk ska skapas där 
så är möjligt.  

I tätorten Bålsta, liksom i kommunens 
övriga orter, ska urbana ekosystemtjänster 
som exempelvis dagvattenrening, 
skyfallshantering, temperaturreglering, 
luftrening samt stadsodling eller stadsnära 
odling utvecklas. För att kunna nyttja 
ekosystemtjänsterna på ett effektivt sätt 
krävs en samplanering och integrering av 
den byggda och den gröna strukturen.  
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Kommunens strandlinje ska 
tillgängliggöras. Vid utveckling i 
strandnära områden ska utvecklingen även 
bidra till att den allemansrättsliga 
tillgången till strandområdena ökar. 
Värden kopplat till rekreation och 
friluftsliv ska premieras och 
tillgängliggöras genom gång- samt 
cykelstråk. Strandområdens värden för 
växt- och djurlivet får inte åsidosättas vid 
en eventuell utveckling inom områdena. 
Närheten till Mälaren för de centrala 
delarna av Bålsta ska synliggöras genom 
en förstärkt koppling till vattnet. 

3.2 Strukturbild 
De ovan redovisade Håbometoderna, som 
anger översiktsplanens övergripande 
inriktning, sammanfattas i en så kallad 

strukturbild. De långsiktiga intentionerna 
gällande framtida utveckling redovisas i 
grova drag och på en övergripande nivå. 
Strukturbilden är en schematisk och 
förenklad kartredovisning av önskad 
utveckling i kommunen.  

Områden, platser och stråk dit 
utvecklingsinsatser bör kanalisera lyfts 
fram, liksom särskilt viktiga samband och 
områden som i ett översiktligt perspektiv 
har stora natur- och rekreationsvärden samt 
sociala och ekonomiska värden.  

Håbo kommuns strukturbild illustrerar den 
långsiktiga strategin för den rumsliga 
utvecklingen med utblick mot år 2050.  

Figur 8. Strukturbild Håbo kommun. 
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3.2.1 Regional kärna 

Bålsta är utpekad som en regional kärna i 
kommunen. Bålsta är av stor betydelse för 
ortens såväl som resten av kommunens 
framtida utveckling. Tätorten är även 
betydelsefull för regionen.  

Inom Bålsta finns ett stort och varierat 
utbud av funktioner. Tätorten har ett stort 
inslag av service och arbetsplatser. I 
kärnan ska en stadsstruktur med en 
blandning av bostäder, kollektivtrafik och 
andra funktioner utvecklas.  

Externa regionala kärnor 

I regionen, utanför kommunens gränser, 
finns ett antal kärnor som är viktiga för 
Håbo och kommunens framtida utveckling. 
Utpekade kärnor i strukturbilden är 
Stockholmsregionen, Uppsala, Enköping, 
Västerås och Arlanda.  

Kärnorna är av betydelse bland annat för 
arbetsmarknaden, både vad gäller tillgång 
till arbetsmöjligheter och tillgång till 
arbetskraft. De fyller även viktiga 
funktioner genom de 
utbildningsmöjligheter samt tillgång till 
sjukvård, handel och nöjen som de 
erbjuder.  

Tillgängligheten till dessa kärnor ska vara 
god, vilket säkerställs genom utpekade 
transportsamband.  

3.2.2 Utvecklingsområde 
Bålsta är utpekat som utvecklingsområde. 
Majoriteten av kommunens utveckling ska 
lokaliseras till tätorten. Större 
utvecklingsinsatser avseende 
bebyggelseutveckling, transporter samt 
teknisk försörjning bör koncentreras till 
detta område. Gröna och blå värden 
inkluderas i utvecklingsområdet och vid en 
utveckling av tätorten innefattas även en 
utveckling av dessa värden.  

3.2.3 Viktig funktion 
Skokloster tätort och Skokloster slott är i 
strukturbilden utpekad som en viktig 
funktion. Serviceutbudet i tätorten är av 

betydelse för orten samt för övriga delar av 
Skohalvön och fyller därmed en viktig 
funktion för orten och halvön. Slottet med 
dess historia och kulturminne har även en 
viktig funktion utifrån ett 
besöksnäringsperspektiv, på lokal, 
nationell samt internationell nivå. 

Mälaren som omger kommunen är också 
utpekad som en viktig funktion. Mälaren 
har en avgörande betydelse för kommunen, 
bland annat för friluftslivet och för 
dricksvattenförsörjningen. Mälaren fyller 
även en viktig ekologisk funktion med dess 
naturvärden.  

3.2.4 Transportsamband  
Transportsamband är förbindelser som är 
särskilt viktiga för att upprätthålla och 
vidareutveckla en god tillgänglighet. 
Utpekade transportsamband fokuserar 
framförallt på stråk där en utveckling av 
kollektivtrafiken bör fokuseras och 
investeringar i transportinfrastruktur och 
vidareutveckling av kollektivtrafiken bör 
därför kanaliseras till utpekade samband.  

De utmarkerade transportsambanden i 
strukturbilden illustrerar schematiskt 
nuvarande samband samt var det i 
framtiden finns behov av att utveckla och 
förstärka sambanden.  

Transportsambandet mellan Bålsta och 
Stockholm är mycket viktigt, och är 
förstärkt i strukturbilden. Kommunens 
utbyte på arbetsmarknaden, för utbildning 
samt nöjen sker i huvudsak längs med det 
transportsambandet. In- och utpendlingen 
till Stockholm är stor och goda 
kommunikationerna är därför centralt. 
Framförallt bör transport via järnväg till 
Stockholm prioriteras.  

Övriga transportsamband i regionen som är 
viktiga för Håbo kommun är till kärnorna 
Enköping, Västerås och Uppsala. 
Transportsambandet till Enköping och 
Västerås går via järnväg på Mälarbanan 
samt via motorväg på väg E18. 
Kapaciteten vad gäller persontransporter 
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på järnväg samt kollektivtrafik med buss 
bör utvecklas i takt med 
befolkningstillväxten i regionen utmed 
dessa transportsamband.  

Transportsambandet som sträcker sig i en 
östlig båge mellan Bålsta och Uppsala 
uppmärksammar vikten av goda 
förbindelser mellan Bålsta och Uppsala. En 
förbättrad tillgänglighet längs med stråket 
behövs för att säkerställa en god och 
effektiv tillgänglighet till kommunens 
residenshuvudstad. Förbättring i 
tillgängligheten ska framförallt ske genom 
förstärkta och förbättrade 
kollektivtrafikmöjligheter. Ytterligare ett 
transportsamband, längs med väg 263, är 
utpekat i strukturbilden som en koppling 
till Uppsala. Transportsambandet är av 
betydelse framförallt för kollektivtrafik-
resor.  

Även till Arlanda finns ett transport-
samband utpekat. Anläggande av järnväg, 
alternativt förbättrade vägförbindelser, från 
Bålsta till Arlanda skulle öka kommunens 
samt regionens tillgänglighet till Arlanda. 
Ett brett angreppssätt ska användas vid 
utredning av en västlig anslutning till 
Arlanda i samband med utredning av den 
så kallade Aroslänken. Sträckning via 
Bålsta bör ingå i en sådan utredning, se 
vidare 4.3 Kommunikationer.  
Strukturbilden identifierar en förbindelse 
över Skofjärden mellan Skokloster och 
Knivsta kommun. Förbindelsen skulle 
innebära en ökad tillgänglighet och öka 
närheten för Skokloster till Uppsala, 
Knivsta, Arlanda och Stockholmsregionen. 
Se vidare 5.2 Förändringsområde 
infrastruktur. 

3.2.5 Natur- och 
rekreationsområde  

I Håbo kommun finns mycket land- och 
vattenområden av särskilt stor betydelse 
för människors möjlighet till rekreation 

och naturupplevelser. Områdena är även 
betydelsefulla för biologisk mångfald och 
som ekosystemtjänster.  

Områden som i strukturbilden är utpekade 
som natur- och rekreationsområden är 
områden med särskilt stora bevarande-
värden. Dessa är Biskops-Arnö, 
Hjälstaviken, Kalmarnäslandet samt 
Granåsen. Dessa områden är naturreservat 
och/eller Natura 2000.  

3.2.6 Grönt samband  

Gröna samband knyter ihop värdefulla 
natur- och rekreationsområden och är 
viktiga att upprätthålla eller utveckla. I 
kommunen är kopplingen mellan 
Grönälvskilen, som är utpekad som en 
grön kil i Stockholmsregionens regionala 
utvecklingsstrategi, och Bålstaåsen i 
centrala delarna av Bålsta vidare bort till 
Granåsen utpekad som ett grönt samband.  

Granåsen upp till Skokloster, längs med 
Upplandsleden, är vidare utpekat som ett 
grönt samband. Leden är ett populärt 
befintligt stråk som nyttjas flitigt bland 
invånare och besökare, som ska värnas vid 
en utveckling av kommunen. 

3.2.7 Övriga områden 
Övriga områden, som inte tillhör någon av 
ovan beskrivna kategorier, är kartlagda vita 
i strukturbilden. Inom dessa områden sker 
utveckling enligt nuvarande 
markanvändning.  

Strukturbilden redovisar föreslagen 
utveckling av kommunen på en översiktlig 
nivå. På en övergripande nivå fortgår 
nuvarande markanvändning och utveckling 
av denna inom kartkategorin. 
Förändringsområden som redovisas i 
mark- och vattenanvändningskartan kan 
dock i begränsad omfattning vara 
lokaliserade inom denna kartkategori. 
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4. Framtida utveckling och målsättning 

4.1 Boende och befolkning 
Befolkning 
Den positiva befolkningstillväxten 
förväntas fortsätta i Håbo kommun. Givet 
tidigare års mönster i flyttningar och 
födelsenetto, som presenteras som scenario 
ett, förväntas befolkningen uppgå till 22 
100 personer år 2030. Antalet äldre 
förväntas öka kraftigt, vilket bland annat 
innebär en ökad försörjningskvot samt ett 
ökat behov av kommunal service. 

Enligt scenario två, som ligger i linje med 
förväntad tillväxt samt de 
tillväxtambitioner och planer på 
nybyggnation som finns i kommunen, 
kommer befolkningstillväxten att bli 
kraftigare. År 2030 förväntas befolkning 
uppgå till cirka 25 000 invånare. Flyttnettot 
förväntas vara större i scenario två, vilket 
medför att antalet personer i arbetsför ålder 
kommer att öka betydligt mer i scenario 
två än i scenario ett.  

Ökningen av antalet äldre, som likt 
scenario ett även förväntas ske i scenario 
två, får på grund av inflyttningen av 
personer i arbetsför ålder inte lika stora 
effekter på befolkningsstrukturen. En ökad 
tillväxttakt i kommunen medför därför en 
mer gynnsam befolkningsstruktur med en 
minskad försörjningsbörda för den 
arbetsföra befolkningen. Se vidare 2.2.3 
Befolkningstillväxt. 

Översiktsplanen ska skapa förutsättningar 
för en högre tillväxttakt. Översiktsplanens 
mark- och vattenanvändningskarta ska ta 
höjd för en ökad tillväxttakt jämfört med 
tidigare års utfall.  

För att möjliggöra en högre tillväxttakt 
krävs även beslut fattade utanför den 
kommunala organisationen. Håbo kommun 
ska sträva mot att nationella och regionala 
beslut, rörande exempelvis 
infrastrukturinvesteringar, fattas i enlighet 

med den inriktning som presenteras i 
översiktsplanen. 

Håbo kommuns bostadsförsörjnings-
program från 2014 anger inriktningen för 
kommunens bostadsbyggande.  

Programmet anger en bostadsbyggnation 
på omkring 150-200 lägenheter per år. 
Enligt pågående planering i kommunen 
förväntas en högre byggnationstakt än den 
som anges i kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. Nivåerna som 
presenteras i bostadsförsörjnings-
programmet anger en miniminivå, som 
utifrån ett kommunalekonomiskt 
perspektiv skapar gynnsamma 
förutsättningar i och med den befolknings-
tillväxt som skapas. 

En starkare befolkningstillväxt, som 
rådande tryck på bostadsmarknaden samt 
nuvarande bostadsplanering förväntas ge 
upphov till, ställer krav på en kommunal 
organisation som växer i samma takt. 
Service, VA, skola och omsorg, 
infrastruktur med mera måste anpassas 
efter utvecklingstakten, se vidare under 
2.2.3 Befolkningstillväxt och dess 
underavsnitt Effekter av en 
befolkningstillväxt. Hänsyn ska tas till de 
ökade krav som ställs på den kommunala 
organisationen i samband med en ökad 
exploateringstakt. 

Boende 
Håbo kommuns kommande bebyggelse-
utvecklingen ska koncentreras till 
befintliga bebyggelsekoncentrationer, inom 
redan ianspråktagna områden. Den 
huvudsakliga utvecklingen ska ske i närhet 
till viktiga mötesplatser och servicepunkter 
i kommunen, där en koncentration av 
funktioner eftersträvas. Fokuseringen av 
kommunens utveckling beskrivs vidare i 
3.1 Fokusera utvecklingen. Inriktningen 
innebär att den största utvecklingen ska ske 
i Bålsta. 



26 
 

Bostadsutvecklingen lokaliseras därmed 
till områden där större investeringar redan 
är genomförda. En luckinventering, där 
tomter och områden som är lämpliga för 
förtätning kartläggs, bör genomföras. Detta 
för att möjliggöra en resurseffektiv 
planering, nyttja genomförda investeringar 
och skapa förutsättningar för att förtäta 
nuvarande bebyggelsestruktur. 

Boendemöjligheterna ska vara varierande i 
kommunen, vad gäller upplåtelseform, 
utformning samt utbud. Detta för att tilltala 
olika grupper och möjliggöra för ett 
attraktivt boende oavsett skede i livet. 
Olika gruppers behov och önskemål ska tas 
tillvara i samhällsplaneringen.  

För att skapa ett brett utbud och variation i 
boendemiljöerna, samt förstärka och 
förädla befintlig service utanför Bålsta, bör 
viss utveckling även ske i kommunens 
mindre orter samt på landsbygden.  

En fokuserad utveckling skapar 
gynnsamma förutsättningar för ett hållbart 
resande genom goda förutsättningar för 
gång- och cykeltrafik samt en effektiv 
kollektivtrafik. Kommunens planering av 
bebyggelseutvecklingen ska samordnas 
med landstingets kollektivtrafikplanering 
för att skapa en gemensam 
samhällsutveckling där utvecklingen inom 
de båda områdena bidrar till att förstärka 
varandra.  

Utvecklingen bör ske med utgångspunkt i 
en prioritering som anger ordningen på 
kommunens större planerade 
utbyggnadsprojekt. Prioriteringen ska 
fokusera på att förtäta Bålsta, till att börja 
med i de centrala delarna, för att därefter 
successivt utveckla tätorten utåt.  

Att VA-frågan går att lösa är avgörande 
vid utveckling av kommunen och frågan 
ska beaktas tidigt i planeringsprocessen när 
nya bostadsområden planeras. Kapaciteten 
i VA-systemet ska utgöra en avgörande 
faktor vid bedömning av lämpliga nya 

utvecklingsområden i kommunen, se 
vidare 4.7 Teknisk försörjning. 

Offentlig konst, vilket kan ges uttryck i till 
exempel lekplatser, parker, på torg eller 
fasader bidrar till att skapa trivsel, trygghet 
och stolthet över en plats och bör vara en 
del av kommuninvånarnas vardag. En plan 
för förvaltning och utveckling av offentlig 
kost och utsmyckning, vid befintlig 
bebyggelse samt vid nybyggnation, bör tas 
fram. 

Bålsta 

Tidigare tillväxt i kommunen har i stor 
utsträckning skett i Bålsta.  Investeringar i 
anläggningar och service har därför 
koncentrerats dit. Inom Bålsta finns goda 
förutsättningar för fortsatt expansion, god 
funktionalitet avseende anläggningar, 
infrastruktur och service och majoriteten 
av kommunens befolkning bor där. Redan 
gjorda investeringar ska tillvaratas och 
förädlas. Huvudfokus för kommunens 
utveckling och bostadsproduktion ska 
därför fokuseras till dessa områden.  

I nuvarande bebyggelsestruktur är 
bebyggelsen till stora delar utspridd i 
satelliter. Det innebär stora kostnader för 
samhället med bland annat ökade 
servicekostnader, stort behov av 
investeringar i infrastruktur, ineffektivt 
nyttjande av befintlig infrastruktur samt ett 
stort bilberoende och omfattande behov av 
kollektivtrafik. Ny bebyggelse ska syfta till 
att sammanlänka befintliga områden, för 
att möjliggöra ett bättre flöde av människor 
mellan olika delar av kommunen. 
Bostadsnära natur ska värnas och 
värdefulla grönområden och grönstråk, 
utpekade som grönområde i mark- och 
vattenanvändningskartan, ska bevaras. Se 
vidare 4.5 Fritid.  

I mark- och vattenanvändningskartan är 
bebyggelsen i Bålsta indelad i fyra zoner. 
Zonerna anger olika bebyggelsestrukturer 
som ska prägla respektive område, se figur 
8-11.    
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Zon 1 Kvartersstad 

Inom zon 1 ska bebyggelsen präglas av en 
tät, sammanhållen struktur med en 
blandning av bostäder, arbetsplatser, 
service, mötesplatser och parker. 
Markanvändningen ska vara effektiv, 
täthetsgraden hög och utbudet av 
funktioner stort och varierande. 
Håbometoden skapa stadsstruktur avser 
denna zon, se vidare 3.4 Skapa 
stadsstruktur. 

Majoriteten av tillkommande 
bostadsbebyggelse i zonen ska utgöras av 
flerbostadshus för att uppnå en tät och 
effektiv markanvändning. Entréer och 
fasader på bostadshusen bör utformas med 
entréer och fönster mot gatan för att skapa 
inbjudande gaturum.   

Utvecklingen av Bålstas centrala delar ska 
sträva efter en funktionsblandning och 
möjligheten att förlägga 
verksamhetslokaler kombinerat med 
bostäder, framförallt i bottenvåningen, ska 
därför alltid beaktas. Verksamheter och 
funktioner som genererar ett aktivt 
användande av stadsrummet, som 
exempelvis caféer, butiker och offentliga 
mötesplatser, ska prioriteras inom zon 1. 
Kommersiell service samt besöksintensiva 
kulturbyggnader som exempelvis bibliotek 
lokaliseras med fördel i området.  

Aktivitetsytor samt parkmiljöer inom 
denna zon bör vara markeffektiva samt 
fylla funktioner som mötesplatser. 
Utformning av den offentliga miljön är 
viktig för att skapa attraktiva miljöer som 
uppmuntrar till stadsliv och utformningen 
ska uppmuntra till vistelse och 
användande.  

En tätare bebyggelse kan påverka 
luftkvaliteten och bebyggelsestrukturen ska 
därför utformas så att en god luftväxling 
möjliggörs. 

 

Figur 9. Exempel på utformning av zon 1. Källa: 

Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta 

Centrum. 

Zon 2 Småstad 

Zon 2 ska utgöras av blandad bebyggelse, 
med olika hustyper och upplåtelseformer.  
Inom zonen förekommer enfamiljshus, 
flerbostadshus, parhus och radhus. Zonen 
består av en funktionsblandning där 
bostäder, arbetsplatser och service finns 
sida vid sida eller i samma hus. 
Byggnaderna bör samspela med 
gaturummet genom att ha en offentlig sida 
mot gaturummet.  

Bebyggelsen ska vara ordnad utifrån en 
kvartersstruktur och i huvudsak bestå av 2-
4 våningar. Avvikelser i våningsantalet kan 
förekomma, men ska tydligt motiveras. 
Zonen ska fungera som en övergång 
mellan den täta stadsmässiga karaktären i 
zon 1 och den lägre bebyggelsen som zon 
3 och 4 domineras av. Parkmiljöer inom 
zonen bör vara av mindre storlek. 

Offentlig service, så som skolor och 
äldreboenden, är lämpliga att lokalisera 
inom zon 2. Zonen är även lämplig för 
kultur- och fritidsaktiviteter, speciellt för 
de anläggningar som på grund av deras 
ytkrav inte lämpar sig inom den täta 
stadsstrukturen i zon 1. Tack vare zonens 
centrala lokalisering säkerställs en god 
tillgänglighet med gång, cykel samt 
kollektivtrafik till dessa funktioner. 

I zonen ska ett sammanhängande gång- 
och cykelvägnät säkerställas för att 
garantera möjligheten till effektiva och 
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säkra transporter till fots och med cykel. 
Detta är betydelsefullt för att möjliggöra 
hållbara transporter inom zonen såväl som 
för transporter mellan zon 1, 3 och 4. 

Tillkommande bebyggelse i området sker 
genom en småskalig förtätning. Områden 
som idag är ineffektivt nyttjade, och inte 
förenliga med småstadsstrukturen, ska på 
sikt omvandlas för att överensstämma med 
given inriktning. Omvandlingen ska sträva 
mot att skapa väl sammanlänkade 
områden.  

 

Figur 10. Exempel på utformning av zon 2. 

Källa: Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort. 

Zon 3 Trädgårdsstad 

Inom zon 3 förekommer olika hustyper i 
form av flerfamiljshus, enfamiljshus, 
parhus och radhus. Majoriteten av 
bebyggelsen består av 2-3 våningar. 
Områden enligt denna 
markanvändningskategori består i 
huvudsak av bostäder. Inslag av offentliga 
byggnader samt service kan i viss 
begränsad utsträckning förekomma. 
Tomterna är av det större slaget och zonen 
präglas av ett stort inslag av grönt. 
Spontanidrottsytor samt bostadsnära parker 
och lekplatser är lämpliga i denna zon.  

Tillkommande bebyggelse ska bidra till en 
variation i bebyggelsen, som breddar 
utbudet av upplåtelseformer samt hustyper. 
Inom områden som idag utgörs av 
småhusbebyggelse, men som på sikt kan 
omvandlas till trädgårdsstad, bör förtätning 
ske genom tillskott av flerfamiljshus.  

 

Figur 11. Exempel på utformning av zon 3. 

Källa: Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort. 

(Tullinge) 

Zon 4 Småhusbebyggelse 

Zon 4 ska utgöras av uteslutande 
småhusbebyggelse. Dessa villaområden är 
lokaliserade i de yttre delarna av Bålsta. 
Områdena domineras av friliggande villor 
på 1-2 våningar. Aktivitetsytor inom zon 4 
utgörs framförallt av bostadsnära parker 
och lekplatser. 

Områden i zon 4 ligger i huvudsak längs 
med större huvudgator och är i dagsläget 
ofta separerade från varandra med 
mellanliggande naturområden. Tillskott av 
ny bebyggelse inom dessa områden ska 
syfta till att sammanlänka befintliga 
bostadsområden. Värdefulla grönområden 
och grönstråk, utpekade i mark- och 
vattenanvändningskartan som grönområde, 
ska dock alltid bevaras vid tillskott i 
bebyggelsen. 

Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig 
bebyggelse och tillskott ska i huvudsak ske 
genom friliggande småhus på 1-2 våningar.  

 

Figur 12. Exempel på utformning av zon 4. 

Källa: Håbo kommun 



29 
 

Övriga orter och landsbygd 

Sammanhållen bebyggelse 

Håbo kommun har valt att tillämpa 
definitionen av sammanhållen bebyggelse 
så att den avser minst tre bebyggda tomter, 
som ligger så nära varandra att de bildar en 
tydlig bebyggelsegrupp i landskapet. Även 
mindre grupper av bebyggelse i direkt 
anslutning till detaljplanelagt område 
kategoriseras som sammanhållen 
bebyggelse. Områden med sammanhållen 
bebyggelse redovisas i karta 1. Nya 
områden med sammanhållen bebyggelse 
tillkommer successivt allt eftersom nya 
bostäder byggs. Utpekade områden i 
översiktsplanens kart utgjorde 
sammanhållen bebyggelse vid framtagande 
av planen. 

Skokloster 

Viss komplettering i bebyggelsen är möjlig 
i Skokloster för att förstärka 
befolkningsunderlag och därmed trygga 
samt möjliggöra förädling av befintlig 
service och kollektivtrafik på orten.  

Utvecklingen ska ske genom förtätning och 
sammanlänkning av befintliga 
bebyggelseområden. Ny bebyggelse ska 
lokaliseras innanför ortens nuvarande yttre 
gränser, kategoriserat som 
bostadsbebyggelse i mark- och 
vattenanvändningskartan. Mellan Idealbyn 
och Slottsskogen kan ett större område 
med ny bebyggelse tillkomma.  

Tillskott i bebyggelsen ska bidra till att 
skapa ett mervärde för orten. I de centrala 
delarna av Skokloster, intill befintlig 
service, ska verksamhetsetableringar 
möjliggöras. Utveckling av funktioner som 
bidrar till att skapa lokala mötesplatser i 
orten kan med fördel tillkomma i detta 
område.  

En av ortens starkaste attribut, enligt 
genomförd medborgardialog i orten, är 
närheten till natur, stränder och vatten. 

Dessa värden ska värnas, vidareutvecklas 
och tillgängliggöras. Se vidare bilaga 4 
Ortsanalys för Skokloster för utförligare 
resultat av den medborgardialog som har 
genomförts i arbetet med översiktsplanen.  

En större utbyggnad av Skokloster, där 
orten växer utanför befintliga yttre gränser, 
är förenat med stora investeringskostnader, 
framförallt i infrastrukturen. Utifrån ett 
kommunalekonomiskt perspektiv ska 
därför omfattningen på utvecklingen i 
Skokloster begränsas. Nuvarande kapacitet 
i vatten- och avloppsförsörjning ska 
särskilt beaktas när omfattningen på 
bebyggelsetillskottet fastställs.   

En förbindelse över Skofjärden till Knivsta 
kommun pekas ut i mark- och 
vattenanvändningskartan, se vidare 5.2 
Förändringsområde infrastruktur. Den 
ökade tillgänglighet och närhet till bland 
annat Uppsala, Knivsta och Arlanda som 
en förbindelse över sundet skulle skapa för 
Skokloster, kan motivera en utbyggnad i 
övrig infrastruktur och därmed möjliggöra 
en mer omfattande bebyggelseutveckling i 
orten. Området mellan tätorten och 
Skokloster slott samt området öster om 
Slottskogsleden som i dagsläget omfattas 
av naturreservat kan vid ett sådant skede 
vara aktuellt för vidare utveckling.  

I Skokloster tätort samt vid Skokloster slott 
finns två områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, se 
vidare 4.6 Vatten.  

Krägga/Stämsvik 

Viss komplettering i bebyggelsen, samt 
utveckling av de redan befintliga 
byggrätter som finns i orten, är möjligt. 
Närheten till naturen är en av ortens 
attraktionskrafter, som ortsborna 
uppmärksammade i samband med en 
medborgardialog i orten. Värdena ska 
värnas och bevaras vid utveckling i 
Krägga/Stämsvik. Se vidare bilaga 4 
Ortsanalys för Krägga/Stämsvik för 
utförligare resultat av den medborgardialog 
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som har genomförts i arbetet med 
översiktsplanen. 

Nuvarande befolkningsunderlag i 
Krägga/Stämsvik innebär att stora 
byggnadsvolymer skulle krävas för att nå 
upp till ett befolkningsunderlag som kan 
möjliggöra en serviceutbyggnad i orten. 
Ytterligare utveckling i Krägga/Stämsvik 
är förenad med stora tröskelinvesteringar, 
framförallt vad gäller infrastruktur och 
kommunal service. På lång sikt, efter år 
2030, kan en utveckling av 
Krägga/Stämsvik vara aktuell. Orten ligger 
nära Bålsta och utveckling i båda orterna 
kan möjliggöra en sammanlänkning 
orterna emellan.  

En koppling mellan Krägga/Stämsvik och 
E18 genom en ny trafikplats skulle 
förbättra infrastruktursituationen och 
tillgängligheten för orten och bör 
tillkomma. Trafikplatsen bör lokaliseras 
vid befintlig vägöverfart över E18 för 
nuvarande väg till Krägga/Stämsvik.  

Trafikplatsen krävs för att en vidare 
utbyggnad i Krägga/Stämsvik ska vara 
lämplig. En förbättrad gång- och cykelväg 
mellan Krägga/Stämsvik och Bålsta bör 
även tillkomma för att möjliggöra arbets-, 
fritids- samt turismresor mellan Bålsta och 
Krägga/Stämsvik samt vidare över 
Ekolsund till Enköpings kommun. Se 
vidare 5.2 Förändringsområde 
infrastruktur angående föreslagen gång- 
och cykelväg.   

Övergran 

Övergran har höga kulturmiljövärden och 
omfattas bland annat av riksintresse för 
kulturmiljövården. Övergran kyrka och 
omkringliggande byggnader omfattas av 
områdesbestämmelser i syfte att bevara 
byns karaktär. Bebyggelsetrycket är 
relativt högt och det har under en längre tid 
skett avstyckningar av tomter inom 
området.  

Övergran har goda väg- och 
kollektivtrafikförbindelser, till Bålsta såväl 
som till Enköping och Örsundsbro vidare 
till Uppsala.  

En större exploatering i området ligger inte 
i linje med översiktsplanens inriktning, se 
vidare 3. Håbometoder. Komplettering i 
bebyggelsen kan dock ske i begränsad 
omfattning och i anslutning till befintlig 
bebyggelse Områdets höga kulturvärden 
ställer höga krav på utformning och 
anpassning till befintlig miljö. En eventuell 
utveckling i området ska underordnas och 
anpassas utifrån dessa värden. 
Tillkommande bebyggelse ska i 
utformning, storlek och omfattning 
anpassas till befintlig bebyggelse. 

Även vatten- och avloppskapaciteten ska 
beaktas vid avgörande om möjlig 
omfattning på eventuellt tillkommande 
bebyggelse. Omkringliggande 
jordbruksmark ska värnas vid en eventuell 
utveckling av orten. 

Befintliga områdesbestämmelser för 
Övergran bör utökas geografiskt för att 
inkludera ett större område kring de, 
utifrån områdesbestämmelserna, värdefulla 
miljöerna innan en eventuell fortsatt 
bebyggelseutveckling sker i orten.  

Genom utökade områdesbestämmelser 
skapas en buffertzon som skyddar området 
från åtgärder i anslutning till 
kulturmiljöerna som kan riskera att 
påverka dess värden. I samband med 
revidering av den geografiska 
utbredningen av områdesbestämmelserna 
ska bestämmelserna ses över, för att 
underlätta tillämpning av dem.  

I Övergran finns ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, se 
vidare 4.6 Vatten.  

Kivinge 

Området är anslutet till det kommunala 
VA-nätet samt trafikeras av kollektivtrafik. 



31 
 

Tidigare översiktsplan föreslår 150 
tillkommande villatomter i Kivinge.  

En större exploatering i området ligger inte 
i linje med den här översiktsplanens 
inriktning, som bland annat betonar vikten 
av att fokusera utvecklingen, se vidare 3.1 
Fokusera utvecklingen samt övriga 
Håbometoder i kapitel 3.  

Området lämpar sig för viss 
kompletterande bebyggelse. Vid en 
eventuell nybyggnation i Kivinge ska 
befintlig infrastruktur nyttjas och 
kapaciteten på VA-nätet avgöra 
utbyggnationens omfattning. 
Förtätningsmöjligheter inom området ska 
eftersträvas och eventuell nybyggnation 
ska inte ianspråkta omkringliggande 
jordbruksmark.  

Häggeby-Vreta 

Häggeby-Vreta är från början ett 
sommarstugeområde, som till viss del 
omvandlas till permanenta bostäder. 
Häggeby, och dess sockencentrum med 
kyrkan och närliggande äldre bebyggelse 
omfattas av områdesbestämmelser.  

En större exploatering i området ligger inte 
i linje med översiktsplanen och den 
inriktning som Håbometoderna anger, se 
vidare kapitel 3.  

En eventuell utveckling i området ska syfta 
till att värna och utveckla områdets 
kulturhistoriska miljöer. Tillkommande 
bebyggelse ska i utformning, storlekt och 
omfattning anpassas till befintlig 
bebyggelse. Komplettering av bebyggelsen 
ska ske genom förtätning av orten och ska 
inte ianspråkta omkringliggande orörd 
naturmark. 

Biskops-Arnö 

Biskops-Arnö har höga natur- och 
kulturmiljövärden med värdefulla biotoper 
samt en historiskt mycket intressant 
bebyggelse. Ön omfattas av riksintresse för 

naturvården, Natura 2000-område samt av 
landskapsbildsskydd. På ön finns flera 
värdefulla kulturmiljöbyggnader varav 
vissa är statliga byggnadsminnen. På ön 
bedrivs en folkhögskola.   

Att utveckla området på ön, eller 
intilliggande område på fastlandet, med ny 
bebyggelse ligger inte i linje med 
översiktsplanens övergripande inriktning. 
Biskops-Arnö ligger inte i anslutning till 
befintlig bostadsbebyggelse, det ligger 
avskilt från välutbyggd infrastruktur såväl 
som kollektivtrafik. En större 
bostadsutveckling i området skulle skapa 
bilberoende hushåll och innebära en 
ekologisk belastning samt motverka 
kommunens målsättning om att bli 
fossilbränslefria. Se vidare 3. 
Håbometoder.  

Området är vidare värdefullt utifrån 
biologiska aspekter och ett flertal områden 
är utpekade i naturvårdsplanen. Kommunal 
VA-anslutning planeras till Biskops-Arnö, 
men dimensioneras inte för omfattande 
bebyggelsetillskott.  

Vid Biskops-Arnö fanns tidigare ett 
möjligt framtida område för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, 
som enligt samrådsversionen av den nya 
översiktsplanen föreslås utgå, se vidare 4.6 
Vatten.  

Ekilla 

Nytillkommande bebyggelse ska begränsas 
i området och eventuella åtgärder i 
området ska syfta till att bevara samt 
vidareutveckla de naturvärden som Natura 
2000-område, naturreservat samt 
riksintresse för naturvården syftar till att 
skydda. Väster om väg 263, i anslutning 
till befintliga bebyggelsegrupper i Ekilla 
by, kan viss tillkommande bebyggelse 
tillåtas. Nytillkommande bebyggelse ska 
begränsas i omfattning och anpassas till 
terräng, landskapsbild och lokalklimat. 
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I Ekilla finns ett möjligt framtida område 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge, 
se vidare 4.6 Vatten.  

Lilla Ullfjärden 

Längs med Lilla Ullfjärdens sydvästra 
strand finns ett antal 
bebyggelsekoncentrationer. Bebyggelsen 
bestod ursprungligen av fritidshus men har 
i viss mån omvandlats till 
permanentbostäder. Vattenområdet i 
anslutning till bebyggelsen omfattas av 
landskapsbildsskydd samt Natura 2000-
område.  

Naturvärdena i området är mycket höga 
och Lilla Ullfjärden har den högsta 
klassningen i kommunens naturvårdsplan, 
se vidare 6. Vatten. Nytillkommande 
bebyggelse är inte lämplig i området på 
grund av områdets naturvärden, samt på 
grund av bristfällig infrastruktur och 
därmed behov av stora investeringar i 
denna vid en utveckling av området.  

Att utveckla området innebär på grund av 
dess avskildhet samt bristande infrastruktur 
stora kommunalekonomiska kostnader 
samt negativa konsekvenser för en 
ekologisk hållbarhet. På lång sikt, när 
föreslagen utveckling skett i Bålsta, kan 
markanvändning i området komma att 
omvärderas. 

Brunnsta by 

Brunnsta by omfattas av 
områdesbestämmelser i syfte att bevara 
byns kulturhistoriska värdefulla miljöer. 
Bebyggelsen har anor från medeltiden, 
med en särskild fastighetsindelning som 
delvis är bevarad.  

Befintliga områdesbestämmelser för 
Brunnsta by bör utökas geografiskt för att 
inkludera ett större område kring de, 
utifrån områdesbestämmelserna, värdefulla 
miljöerna innan eventuella tillskott i 
bebyggelsen sker i orten.  

Genom utökade områdesbestämmelser 
skapas en buffertzon som skyddar området 
från åtgärder i anslutning till 
kulturmiljöerna som kan riskera att 
påverka dessa. I samband med revidering 
av den geografiska utbredningen av 
områdesbestämmelserna ska även 
bestämmelserna ses över, för att underlätta 
tillämpning av dem.  

Omkringliggande jordbruksmark ska inte 
ianspråktas vid eventuell kompletterande 
bebyggelse.  

Söder om Bålsta  

Söder om Bålsta, längs med Mälaren, finns 
ett antal bebyggelseområden utpekade som 
omvandlingsområden. Inom dessa 
områden kan omvandling från fritidshus 
till permanentbostad ske men ingen 
utveckling i form av omfattande 
nybyggnation ska tillkomma. Se vidare 5.3 
Omvandlingsområde.  

Övrig landsbygd 

Nuvarande struktur och markanvändning 
ska i huvudsak fortgå i övriga orter och på 
landsbygden. Det är av stort allmänt 
intresse att förutsättningarna för jordbruk 
är fortsatt goda och att de öppna 
landskapen bevaras.  

Viss nybyggnation kan tillåtas på 
landsbygden och bör då lokaliseras vid 
befintlig bebyggelse, där infrastruktur i 
form av vägar, kollektivtrafik och VA-
ledningar är utbyggd och kapacitetsmässigt 
säkrad.  

Vid nybyggnation på landsbygden ställs 
särskilda krav på placering och gestaltning. 
Utveckling ska ske med stor hänsyn till 
områdenas natur- och kulturmiljövärden 
och till redan befintlig bebyggelse. Vilka 
åtgärder som kräver bygglov respektive är 
bygglovbefriade redovisas i rutan 
Bygglovplikt. 
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På Skohalvöns västra strand, vid Sånka, 
finns ett område för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge, se vidare 4.6 Vatten. 

  

Bygglovplikt  

Olika bestämmelser angående bygglov gäller beroende på var fastigheten ligger. Inom 
detaljplanelagda områden, områdesbestämmelser eller inom sammanhållen bebyggelse är 
kraven på bygglov för mindre tillbyggnader och komplementbyggnader mer omfattande än 
utanför sammanhållen bebyggelse. Syftet med den utökade bygglovsplikten inom dessa 
områden är att reglera påverkan på omgivningen, främja rättssäkerheten och ge 
förutsättningar för en god grannsämja i områden med en tätare bebyggelse. 

Detaljplan 

För bebyggelse inom områden med detaljplan tillåts vissa bygglovfria åtgärder för en- och 
tvåbostadshus enligt plan- och bygglagen. För byggande av friggebod om maximalt 15 
kvadratmeter per tomt, kortare plank nära bostadshuset och skärmtak om maximalt 15 
kvadratmeter krävs inte bygglov eller anmälan. För vissa större åtgärder, som exempelvis 
byggande av så kallade Attefallsbyggnader om maximalt 25 kvadratmeter per tomt krävs 
anmälan med särskild blankett och ritningar till kommunens byggavdelning. För övriga 
åtgärder krävs bygglov.  

Områdesbestämmelser 

Inom områden med områdesbestämmelser gäller bygglovplikt på motsvarande sätt som för 
detaljplan. Håbo kommuns områdesbestämmelser i Brunnsta, Häggeby och Övergran 
omfattas av utökad lovplikt vad gäller tak- och fasadmaterial, omfärgning, ändring av fönster, 
rivning av byggnad samt uppförande eller större tillbyggnad av ekonomibyggnader.  

Sammanhållen bebyggelse 

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser men inom sammanhållen 
bebyggelse gäller förutom de befrielser från bygglovplikt som gäller inom detaljplan även 
befrielse från bygglov vid ändring av fasad, byte av takmaterial eller ommålning av huset. 

Utanför sammanhållen bebyggelse 

För bebyggelse utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse 
gäller ytterligare lättnad från bygglovplikten utöver de lättnader som redovisas ovan. Där 
krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad eller för uppförande av en komplementbyggnad, 
mur eller plank i omedelbar närhet till bostadshuset. Åtgärden ska uppföras minst 4,5 meter 
från fastighetsgränsen.  

Med en liten tillbyggnad menas en storlek på upp till 50 procent av den befintliga 
huvudbyggnadens bruttoarea (BTA) vid senast givna bygglov. Tillbyggnaden får dock högst 
vara 40 kvadratmeter BTA och hela byggnaden ska nyttjas till samma ändamål som tidigare.  

En bygglovbefriad komplementbyggnad är en byggnad i högst en våning belägen i 
huvudbyggnadens omedelbara närhet och som fyller ett behov som komplement till bostaden. 
Den får inte dominera över huvudbyggnaden i area och volym och får som mest uppgå till 50 
procent av huvudbyggnaden, dock högst 60 kvadratmeter BTA. 
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Planeringsriktlinjer 

Hela kommunen 

- Prioritera nybyggnation i områden där tillskott leder till förtätning av befintliga 
bebyggelsegrupper samt där tillgängligheten till funktioner och målpunkter är god. 

- Eftersträva en variation av utformning, upplåtelseform och utbud vid nybyggnation.  
- Skapa goda boendemiljöer med trygga gaturum, utrymme för barn och unga samt 

variation i arkitektur och estetisk utformning vid befintlig bebyggelse såväl som vid 
nybyggnation.  

- Anpassa och integrera ny bebyggelse till befintlig miljö. Platsens karaktär, påverkan 
på stads- och landskapsbild, natur-, kultur- och rekreationsvärden ska beaktas.  

- Säkerställ att den bebyggda miljön är tillgänglig och användbar för alla. 
- Säkerställ att strandskyddet och dess syften långsiktigt bevaras vid nybyggnation i 

kommunen.  
- Samråd med Försvarsmakten vid uppförande av objekt som är högre än 20 meter 

utanför eller 45 meter inom detaljplanelagd mark eller sammanhållen bebyggelse, eller 
vid planering inom stoppområde.  

Bålsta 

- Prioritera större utbyggnadsprojekt i de centrala delarna av Bålsta, inom zon 1 och 2, 
för att därefter successivt utveckla tätorten utåt.  

- Eftersträva att tillkommande bebyggelse ska sammanlänka och bygga bort barriärer 
mellan befintliga bostadsområden.  

- Säkerställ tillgången till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik vid 
bostadsbebyggnation. 

- Planera nybyggda bostäder med maximalt 400 meter promenadväg till hållplats för 
kollektivtrafik.  

Övriga orter och landsbygd 

- Utveckla kommunens övriga tätorter genom förtätning och komplettering inom ortens 
befintliga yttre gränser.  

- Lokalisera ny bebyggelse vid befintliga bebyggelsegrupper. 
- Lokalisera ny bebyggelse med anpassning till terräng, landskapsbild och lokalklimat. 
- Eftersträva lokalisering av bostadsbebyggnation där tillgång till kollektivtrafik samt 

säkra gång- och cykelanslutningar till kollektivtrafikhållplatser finns. Avståndet till 
hållplats för kollektivtrafik bör maximalt vara 400 meter promenadväg för 
kommunens orter samt 1 500 meter för landsbygden. 

- Lokalisera i möjligaste mån ny bebyggelse vid befintlig VA-infrastruktur. 
- Ställ krav på planläggning i områden där det råder ett högt bebyggelsestryck.  
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4.2 Näringsliv 
En befolkningstillväxt förväntas ske i Östra 
Mälardalen såväl som Håbo kommun 
under kommande år. En ökad 
befolkningsmängd i regionen innebär ett 
ökat underlag för verksamma företag i 
kommunen såväl som ett ökat 
arbetskraftsunderlag.  

En stor andel av kommunens 
förvärvsarbetande arbetar idag utanför 
kommunens gränser. Håbobornas 
sysselsättning är därför starkt kopplad till 
den ekonomiska utvecklingen i regionen. 

Att Håbo kommun har en god funktionell 
och kommunikationsmässig koppling till 
omkringliggande städers arbetsmarknader 
är av betydelse för sysselsättningen i 
kommunen och kommunen ska sträva mot 
en ständigt förbättrad tillgänglighet. En 
förbättrad tillgänglighet ska framförallt ske 
genom förbättrad tåg- och busstrafik för att 
möjliggöra ett hållbart resande och uppnå 
målsättningen om en fossilbränslefri 
kommun år 2050.  

Arbetsmarknad och handel 
Det lokala näringslivet ska stärkas och 
kommunen ska verka för att fler 
arbetsplatser skapas i kommunen under 
kommande år. Många välmående lokala 
företag med god branschspridning skapar 
förutsättningar för tillväxt av kommunen 
samt bidrar till ett mindre regionalt 
beroende. En växande lokal arbetsmarknad 
innebär att balansen mellan in- och 
utpendling minskar samtidigt som den 
lokala robustheten mot ekonomiska 
svängningar ökar.  

Ett aktivt näringsliv är en viktig faktor för 
att Bålsta ska bli en levande stad. Fler 
arbetsplatser i kommunen bidrar till att fler 
personer vistas i kommunen under dagtid, 
vilket skapar förutsättningar för ett mer 
aktivt stadsliv.  

En välbalanserad näringslivsmix utgörs av 
lika stora delar tillverkande företag, 
företagsstödjande företag samt ortstjänster 

i form av service, handel och liknande. 
Antalet företagsstödjande tjänster ska öka i 
kommunen för att uppnå en optimal 
fördelning på kommunens arbetsmarknad.  

För att utveckla sällanköpshandeln krävs 
ett bredare utbud och en lokalisering i 
områden med många passerande. Handel 
ska framförallt lokaliseras i centrala lägen, 
medan sällanköpshandel även kan tillåtas 
utanför de centrala delarna av Bålsta.  

Kommunen ska vid såväl nyetableringar 
som befintliga företag främja 
markeffektivitet och en hög koncentration 
av arbetsplatser i företagen. 

Verksamhetsområden 
Konkurrensen vad gäller 
företagsetableringar hårdnar ständigt och 
kommunen måste arbeta aktivt för att 
attrahera nya företag. En god förutsättning 
för framtida exploatering är ett stort 
markinnehav. Efterfrågan på mark för 
etablering av företag och bostäder har ökat 
markant under de senaste åren och en god 
detaljplaneberedskap är viktig för att kunna 
möta marknadens ökade behov.  

Nya markområden för verksamheter ska ha 
goda kommunikationslägen både inom 
tätorten och i resten av kommunen. Att 
markområden återfinns i närheten av 
regional och nationell infrastruktur är 
nödvändig. Motorvägen, Mälarbanan med 
pendeltåg och regionaltåg samt farleden i 
Mälaren skapar goda möjligheter för 
företagens utåtriktade kommunikation och 
ska utnyttjas för företagsamheten på bästa 
sätt. Verksamhetsområden bör vara väl 
förbundna med huvudvägar och 
kollektivtrafik.  

För att skapa en attraktiv kommun för 
företagsetableringar krävs att 
infrastrukturen med kommunikationer, 
service, skola, omsorg och föreningsliv 
fungerar väl. Likväl krävs en 
bredbandsuppkoppling och ett fibernätverk 
som motsvarar den kapacitet som krävs för 
företagens behov.  
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Verksamhetsområden ska utformas med 
arbetande såväl som verksamheten i 
åtanke. Det innebär att arbetsmiljön ska 
utformas för de människor som ska arbeta 
och vistas där, samtidigt som utformningen 
ska möjliggöra att tilltänkta verksamheter 
kan bedrivas effektivt. Nya 
verksamhetsetableringar ska i 
gestaltningen bidra till en trevlig och trygg 
utomhusmiljö att vistas i.  

Verksamhetsetableringar utanför 
kommunens tätorter ska i skala och 
gestaltning anpassas till jordbrukets 
bebyggelsetradition.  

Besöksnäring 
Besöksnäringen och kommunens 
besöksmål bör utvecklas och dessa ska 
vara väl kända och enkla att ta sig till. I 
sammanhanget är tillgängligheten en 

avgörande faktor och kopplingen till bland 
annat Mälaren bör stärkas, se vidare under 
4.5 Fritid. 

Skokloster slott är kommunens mest 
populära besöksmål och området ska 
utvecklas till ett attraktivt besöksmål under 
hela året. Tillgängligheten till stranden ska 
vara god och möjligheten att ta sig från 
slottet till bostadsbebyggelsen i Skokloster 
ska möjliggöras genom en gång- och 
cykelvägsförbindelse.  

Åbergs muséum som ligger i Bålsta är 
också ett populärt besöksmål i kommunen. 
Båda dessa besöksmål samt utveckling och 
marknadsföring av dessa är viktigt även för 
kommunens övriga besöksnäring.   

 

Planeringsriktlinjer 
- Säkerställ en god detaljplaneberedskap för verksamheter samt bostäder. 
- Lokalisera nya verksamhetsområden i goda kommunikationslägen, väl förbundna med 

huvudvägar och kollektivtrafik.  
- Främja den lokala arbetsmarknaden genom en förbättrad kollektivtrafik till 

omkringliggande arbetsmarknadsregion. 
- Främja etablering av markeffektiva företag som innefattar många arbetstillfällen. 
- Lokalisera företagsstödjande tjänsteföretag framförallt i centrala delarna av Bålsta. 
- Samråd med Försvarsmakten vid uppförande av höga objekt, som är högre än 20 meter 

utanför eller 45 meter inom detaljplanelagd mark eller sammanhållen bebyggelse, eller 
vid planering inom stoppområde. 

- Anpassa och integrera ny bebyggelse för verksamheter till befintlig miljö. Platsens 
karaktär, påverkan på stads- och landskapsbild, natur-, kultur- och rekreationsvärden 
ska beaktas.  
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4.3 Kommunikationer 
Utformningen av kommunikationer är 
avgörande i skapandet av ett hållbart 
samhälle. Befintliga kommunikationer, i 
form av gator samt kollektivtrafik, utgör en 
väsentlig del vid lokalisering av lämpliga 
nya utvecklingsområden. Viktiga 
målpunkter ska lokaliseras i strategiska 
lägen där behovet av transporter är litet. En 
god tillgänglighet för kollektivtrafik samt 
med gång och cykel ska säkerställas till 
dessa målpunkter.  

Håbo kommun har som målsättning att bli 
fossilbränslefri, vilket bland annat uppnås 
genom att planera bebyggelsen och 
infrastrukturen utifrån ett minskat 
bilåkande. Detta sker genom att främja 
användningen och utvecklingen av 
alternativa färdmedel, såsom gång, cykel 
och kollektivtrafik. Vid planering av nya 
bostadsområden ska behovet av gång- och 
cykelvägar samt kollektivtrafik därför 
alltid beaktas.  

Transportinfrastrukturen ska bidra till en 
god tillgänglighet. Det ska vara möjligt att 
resa inom kommunen såväl som i regionen 
på ett effektivt sätt. Samhällsplaneringen 
ska bidra till att minska hinder och öka den 
fysiska tillgängligheten i samhället för 
gång-, cykel och kollektivtrafik.  

Den utspridda bebyggelsen skapar ett stort 
behov av pendlarparkeringar, framförallt i 
anslutning till resecentrum, för att 
möjliggöra ett enkelt trafikslagbyte. Även 
parkeringar vid övriga servicepunkter i 
kommunen krävs.   

För att effektivisera parkeringsytorna i 
kommunen, framförallt i de centrala 
delarna av Bålsta, ska kommunen ta fram 
en parkeringsnorm. Parkeringsnormen bör 
vara flexibel och anpassningsbar till 
förutsättningarna i stadsbygdens olika 
zoner. Möjlighet till en lägre 
parkeringsnorm ska ges vid nybyggnation i 
stationsnära läge och vid energieffektiva 
och hållbara parkeringslösningar. 
Framtagandet av parkeringsnorm bör 

hanteras inom ramen för en 
parkeringspolicy.  

Att skapa trafiksäkra miljöer ska utgöra 
utgångspunkt vid utformning och 
hastighetsbestämning av nya samt 
befintliga kommunala vägar. Att i de 
centrala delarna av kommunens tätorter 
skapa en trafikmiljö där de oskyddade 
trafikanterna utgör utgångspunkt i 
utformningen, bidrar till trygga och säkra 
miljöer, vilka i sin tur kan medföra ett ökat 
stadsliv. 
Väg  
Gatustrukturen i Bålsta är i dagsläget 
uppbyggd kring större huvudleder, som 
ofta grenas ut i mindre återvändsgränder in 
till bostadsområden. Ett mer finmaskigt 
gatunät, med mindre och tydligare 
kvartersstruktur samt få återvändsgränder, 
ska eftersträvas, framförallt i de centrala 
delarna av Bålsta.  

Kommunens förväntade 
befolkningstillväxt kommer ställa krav på 
utbyggnad samt upprustning av vägar och 
gång- och cykelvägar. För att hantera 
kommande behov av utbyggnad samt 
upprustning av befintliga vägar samt gång- 
och cykelvägar ska en övergripande 
infrastrukturplan tas fram.  

Kommande utveckling i kommunen skapar 
nya behov av på- och avfarter från 
motorvägen, bland annat på grund av den 
trafikökning som tillväxten sannolikt 
kommer att generera. En förändring av på- 
och avfarterna bedöms vara förenligt med 
riksintresset och de värden det syftar till att 
värna. Översiktsplanen föreslår två 
tillkommande trafikplatser längs med 
motorvägens sträckning i kommunen. En 
vid de centrala delarna av Bålsta samt en 
vid Krägga/Stämsvik. Då antalet 
trafikrörelser samt den 
samhällsekonomiska nyttan med en 
tillkommande trafikplats bedöms störst vid 
trafikplatsen i Bålsta ska den prioriteras.  
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Befintlig trafikplats vid Draget bör på 
grund av säkerhetsskäl samt förväntade 
ökade trafikrörelser byggas om.  

Bålsta, dit kommunens utveckling ska 
fokuseras, ligger nära väg E18. 
Översiktsplanen identifierar ett antal 
områden med förändrad markanvändning 
intill väg E18:s sträckning genom 
kommunen. Inom 50 meter från 
motorvägen råder byggnadsförbud och om 
byggnation planeras inom 100 meter från 
vägen ska en riskanalys genomföras. 
Resultat av riskanalysen fastställer 
lämpligt avstånd från motorvägen för ny 
bebyggelse. Föreslagen utveckling av 
kommunen anses väl förenligt med det 
riksintresseområde för kommunikationer 
som väg E18 utgör.  

Gång- och cykelväg  
I befintliga såväl som i nya 
bebyggelseområden ska gång- och 
cykelvägnätet fungera sammanlänkande 
och skapa en god tillgänglighet till 
intilliggande områden samt till viktiga 
målpunkter så som resecentrum, 
servicefunktioner, fritidsanläggningar samt 
natur- och rekreationsområden. En god 
tillgänglighet till gång- och cykelvägnätet 
ska även säkerställas vid befintliga samt 
tillkommande verksamhetsområden.  

Att separera oskyddade trafikanter från 
biltrafiken ska eftersträvas vid utformning 
av nya gång- och cykelvägar, för att öka 
trafiksäkerheten och möjliggöra för barn 
att på egen hand vistas i trafiken på ett 
säkert sätt.  

Översiktsplanen identifierar ett antal nya 
gång- och cykelvägar, som bidrar till att 
binda samman målpunkter i kommunen 
såväl som i regionen samt utvecklar 
möjligheten att på ett säkert och 
miljövänligt sätt transportera sig i 
kommunen. De förespråkade gång- och 
cykelvägarna mellan Bålsta och Bro samt 
mellan Bålsta och Krägga vidare över 
Ekolsund anses fylla en regional funktion 
genom de kommunövergripande 
kopplingar de skapar och bör därför ha ett 

statligt huvudmannaskap. Se vidare 5.2.3 
Infrastruktur.  

Goda möjligheter att transportera sig med 
gång och cykel är en förutsättning för att 
minska bilberoendet i ett samhälle. 
Planerad utbyggnad samt utformning av 
kommunens gång- och cykelvägnät samt 
åtgärder för att främja cykelanvändandet i 
kommunen hanteras vidare i en 
handlingsplan, som planeras att ta fram.  

Järnväg 
Håbo kommun planerar för en fortsatt 
befolkningstillväxt och efterfrågan på 
tågtrafik förväntas öka under kommande 
år. På sikt kommer det att bli aktuellt med 
en utbyggnad av Mälarbanan i kommunen 
för att klara det ökade kapacitetsbehovet. 
Håbo kommun ska i sin planering 
säkerställa att kommunens framtida 
utveckling möjliggör en utbyggnad av 
Mälarbanan.  

Översiktsplanen identifierar ett antal 
områden med förändrad markanvändning 
intill Mälarbanans sträckning genom 
kommunen. För att säkerställa att 
kommunens utveckling inte påverkar en 
framtida utbyggnad av Mälarbanan bör ny 
bebyggelse inte tillåtas närmre än 30 meter 
från spårmitt på järnvägen. Om ny 
bebyggelse planeras inom 100 meter från 
Mälarbanan ska en riskanalys utföras. 
Resultat av riskanalysen fastställer 
lämpligt avstånd från järnvägen för ny 
bebyggelse. Föreslagen utveckling av 
kommunen anses väl förenligt med 
riksintresseområdet för kommunikationer 
som Mälarbanan utgör. 

Möjligheten att från hela västra 
Mellansverige effektivt transportera sig till 
Arlanda, utan att passera den redan tungt 
belastade Stockholm central, bör utredas. 
Ett brett angreppssätt ska användas när 
frågan utreds, där sträckning via Bålsta bör 
ingå i utredningen. Anläggande av järnväg, 
alternativt förbättrade vägförbindelser, från 
Bålsta till Arlanda skulle öka tillgänglighet 
till Arlanda för kommunen såväl som 
regionen. En förbättrad förbindelse mellan 



40 
 

Bålsta och Arlanda är även viktig för tunga 
godstransporter från Arlanda samt från 
Kapellskär. 

En förbättrad förbindelse mellan Bålsta 
och Arlanda ligger väl i linje med 
kommunens vision om att vara en aktiv 
part i Mälardalen samt med regionala 
målsättningar om en förbättrad 
tillgänglighet till Arlanda, som bland annat 
uttrycks i den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholmsregionen.  

Förändrad markanvändning längs med väg 
912, vilken omfattas av riksintresse för 
kommunikationer, ska vara förenlig med 
riksintresset och ska inte begränsa vägens 
koppling till Arlanda.  
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken fyller en viktig roll i 
kommunens framtida utveckling, inte 
minst för att uppnå målet om en 
fossilbränslefri kommun. Målsättningen är 
att kollektivtrafiken ska vara attraktiv, 
effektiv och jämlik.  

Då Håbo kommun trafikeras av 
kollektivtrafik från såväl Uppsala som 
Stockholm läns landsting krävs en god 
samordning mellan länens 
kollektivtrafikförvaltningar för att trafiken 
ska utgöra ett attraktivt resealternativ för 
resenärerna. Avgång- och ankomsttider 
samt biljettsystem och taxor måste 
samordnas på ett för resenären smidigt sätt.  

En stor del av den arbetsföra befolkningen 

pendlar ut från kommunen, framförallt 
med pendeltåget till Stockholmsregionen, 
och eftersom Håbo kommun eftersträvar 
ett hållbart resande är det viktigt att 
kollektivtrafiken erbjuder snabba och 
effektiva anslutningar från 
bostadsområdena till buss- och 
tågstationen.  

Bålsta station ska utvecklas till ett 
resecentrum som ska utgöra en modern, 
effektiv och funktionell bytespunkt för tåg- 
och busstrafik samt till och från övriga 
trafikslag.  

Kollektivtrafiken ska möjliggöra för 
boende, inom samtliga orter i kommunen, 
att ta sig till arbete och fritidsaktiviteter. 
Kollektivtrafiken ska vidare möjliggöra för 
besökare att ta sig till kommunens orter 
samt besöksmål. Trafikering av 
kollektivtrafiken behövs under, såväl som 
före och efter, de traditionella 
arbetstiderna. En trafikering under hela 
trafikdygnet är betydelsefullt inte minst för 
barn och ungas möjlighet att på egen hand 
resa till och från skola och 
fritidsaktiviteter. Anropsstyrd 
kollektivtrafik kan vara ett alternativ i de 
delar av kommunen där underlaget för en 
traditionell trafikering är för litet. 

Säkra och väderskyddade hållplatser är 
viktigt, inte minst på landsbygden, för att 
kollektivtrafiken ska upplevas attraktiv och 
utgöra ett konkurrerande alternativ till 
bilen. Attraktiva hållplatser med möjlighet 

till bil- samt cykelparkering 
är nödvändigt för att 
attrahera fler 
kollektivtrafikresenärer.  

Figur 13. Pendeltågsstationen i Bålsta.  
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Bredband 
Tillgången till bredband är en viktig 
förutsättning för att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter, vilket i sin 
tur är ett centralt verktyg för att minska 
samhällets klimatpåverkan, bland annat 
genom ett minskat transportbehov. För att 
möta framtida behov av bredband krävs 
stora investeringar i ny infrastruktur och en 
mer effektiv teknik. Den pågående 
teknikutvecklingen kommer kräva en 
betydande utbyggnad av fibernät.  

Håbo kommun ska verka för att utbyggnad 
av bredbandsnätet sker i alla delar av 
kommunen, att utbudet av tjänster och 
tjänsteleverantörer är brett samt att näten är 
öppna och har en hög kvalitet och 
robusthet. Kommunens ansvarar för att fri 
konkurrens ska råda på 
bredbandsmarknaden. I Håbo kommun 
utgår arbetet med bredbandsfrågan från 
kommunens bredbandsstrategi antagen år 
2015. 

Planeringsriktlinjer 
- Utforma kommunens kommunikationer utifrån de oskyddade trafikanternas 

perspektiv. 
- Säkerställ att tillgången till gång- och cykelvägar tillgodoses vid ny bostadsbebyggelse 

samt nya verksamhetsområden.  
- Säkerställ ett väl sammanlänkat gång- och cykelvägnät, i befintliga såväl som i nya 

bostadsområden samt verksamhetsområden.  
- Verka för säkra busshållplatser på landsbygden.  
- Verka för en utökad pendeltågstrafik genom dialog med berörda myndigheter.  
- Planera för fler pendlarparkeringar, inklusive cykelparkeringar, vid resecentrum samt 

vid andra kollektivtrafikhållplatser som är viktiga bytespunkter eller som har ett stort 
antal resenärer. 

- Säkerställ möjlighet till en utbyggd spårkapacitet på Mälarbanan genom att lämna 
området närmast befintlig järnväg fri från bebyggelse. 

- Tillämpa ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter från närmsta spårmitt på järnväg vid 
planering av ny bebyggelse. 

- Samråd med berörd myndighet vid planering inom skyddsavstånd för järnväg och väg 
som utgör riksintresse samt för åtgärder som kan påverka sjöfarten på farled som utgör 
riksintresse. 
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4.4 Natur och kultur 
Natur 
Naturmiljöerna fyller en viktig funktion 
för såväl biologisk mångfald som 
rekreation. De främjar bland annat ett rikt 
växt- och djurliv samt bidrar till ett gott 
närklimat och en god luftkvalitet.  

Kommunens natur- och vattenresurser ska 
skyddas, bevaras och utvecklas. 
Människors rätt till och behov av gröna 
miljöer ska tillgodoses och rörligt 
friluftsliv och rekreation möjliggöras. 
Håbo kommuns värdefulla naturmiljöer 
ska bevaras och kommunen ska trots 
planerad tillväxt vara en kommun där 
invånarna lever med närhet till naturen. 
Det öppna jordbrukslandskapet ska bevaras 
och möjligheterna att hävda marken 
uppmuntras.  

Områden utpekade som skyddad natur i 
mark- och vattenanvändningskartan utgörs 
av områden av riksintresse för naturvården, 
Natura 2000-områden samt naturreservat. 
Inom dessa områden ska nuvarande 
markanvändning fortgå. Åtgärder som inte 
syftar till att vidareutveckla naturvärdena 
inom områdena ska inte genomföras. 
Arealen av skyddade mark- och 
vattenmiljöer med höga naturvärden ska 
öka. Översiktsplanens inriktning, vad 
gäller bevarande och utveckling av 
befintliga naturvärden såväl som 
utveckling av ny bebyggelse, anses bidra 
till att tillvarata och vidareutveckla 
områden som omfattas av riksintresse för 
naturvården, Natura 2000 samt 
naturreservat.  

Kommunens naturvårdsplan med 
tillhörande naturinventering ska användas 
som kunskapsunderlag för plan- och 
lovgivningsärenden samt övriga beslut som 
kan påverka de värdefulla naturmiljöer 
som finns i kommunen. De olika objekten i 
naturvårdsplanen redovisas i klasserna I, II 
och III samt med allmänna eller speciella 
skyddsvärden.  

Klass I är högsta naturvärde och utgörs av 
en naturtyp som är mycket sällsynt eller 
unik, är speciell för den naturgeografiska 
regionen, har en vital lokal för en starkt 
eller akut hotad art, innehåller många 
hotade arter eller har unik geologisk eller 
hydrologisk karaktär. Områden med klass 
II har mycket höga naturvärden och klass 
III har höga naturvärden.  

Allmänna skyddsvärden är större 
sammanhängande områden där själva 
helheten är det avgörande. För att 
säkerställa värdet i dessa miljöer krävs att 
hänsyn till områdena tas när plan- och 
lovgivning sker i närområdet. Områdenas 
värden ska beaktas vid åtgärder, inte bara i 
direkt anslutning till dem, utan även i ett 
större omland kring dem. 

Speciella skyddsvärden är noggrant 
avgränsade områden som har valts ut på 
grund av en speciell naturkaraktär eller 
specifika värden. Hänsyn till dessa 
områden ska tas när plan- och lovgivning 
sker i anslutning till dem.  

Areella näringar 
Håbos landskap präglas av jordbruksmark. 
Att värna om lantbruken och dess resurser, 
inte minst deras betydelse för 
livsmedelsproduktionen, blir allt viktigare i 
takt med att kommunen växer och 
exploateras. All jordbruksmark ska anses 
värdefull och ska i möjligaste mån skyddas 
från åtgärder som förhindrar nuvarande 

Figur 14. Naturreservatet Granåsen. 
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användning av marken. Åtgärder som 
begränsar eller försvårar brukning 
jordbruksmarken får endast genomföras 
om det finns särskilda skäl och om 
åtgärden resulterar i en ökad hållbarhet i 
andra avseenden.  

I de fall intrång i jordbruksmark 
planeras ska de tydligt motiveras och 
kompensationsåtgärder för att 
återskapa motsvarande värden ska 
genomföras.  

Håbo kommun ska vidare verka för 
ett ökat samarbete med lantbrukare i 
syfte att behålla en lämplig hävd på 
värdefulla marker.  

Jordbruksmarken inom Bålsta tätort 
utgörs i huvudsak av mindre enheter, 
vilka på grund av deras storlek anses 
ha ett lägre värde än övrig 
jordbruksmark i kommunen. 
Jordbruksmarken i tätorten anses därför 
vara möjlig för ianspråktagande för vidare 
utveckling av Bålsta. Utveckling på 
nuvarande jordbruksmark kan omfatta 
bostadsbyggnation men även utveckling av 
exempelvis parker och kolonilotter. Delar 
av områdena, där ett tillskott av bostäder 
kan bidra till ett mer sammanlänkat Bålsta, 
anses lämpliga att förändras enligt 
strukturen i stadsbygd zon 4.  

Skogens och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras 
samt dess kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas. Ett fortsatt skogsbruk i 
kommunen ska möjliggöras genom att 
skydda skogsområden från åtgärder som 
förhindrar nuvarande användning av 
marken. Åtgärder som begränsar eller 
försvårar för skogsbruket får endast 
genomföras om det finns särskilda skäl och 
om åtgärden resulterar i en ökad hållbarhet 
i andra avseenden. Större, 
sammanhängande skogsområden där ett 
aktivt skogsbruk bedrivs är särskilt 
prioriterat att värna.  

Kulturhistoriska miljöer 
Håbo kommun är rik på värdefulla 
kulturmiljöer. Den äldre bebyggelsen är 
värdefull utifrån många aspekter och ska 
ses som en resurs i planeringen.  

Värdefulla kulturmiljöområden ska värnas 
och vidareutvecklas. Kommunens 
odlingslandskap, framförallt kring 
Skokloster och Övergran Yttergran, är en 
av kommunens attraktionskrafter och ska 
bevaras.  

Den nuvarande markanvändningen med 
det öppna landskapet runt byarna ska 
bevaras så att dess kulturhistoriska värden 
består. Ny bebyggelse och andra åtgärder 
inom utpekade riksintresseområden ska 
syfta till att ytterligare förstärka områdenas 
kulturmiljövärden. Jordbrukslandskapets 
öppna vidder ska värnas och eventuell 
nytillkommande bebyggelse bör ske i 
anslutning till befintlig bebyggelse, se 
vidare 4.1 Boende och befolkning.  

Gränsen för riksintresset Övergran 
Yttergran bör justeras så att området i 
söder avgränsas av E18, enligt 
länsstyrelsens pågående revidering.  

Kommunens kulturmiljöprogram ska 
vägleda plan- och lovgivningsärenden samt 
övriga beslut som kan påverka de 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
objekt som finns i kommunen.  

Figur 15. Skokloster slott. 
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Värdet i utpekade objekt i 
kulturmiljöprogrammet ska långsiktigt 
bevaras. 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. Estetiska och 
arkitektoniska värden ska ges hög prioritet. 

Objekt med blå markering i 
kulturmiljöprogrammet har ett mycket högt 
kultur- och arkitekturhistoriskt värde. 
Dessa objekt ska sätta ramarna och styra en 
eventuell utveckling i närområdet och 
förändringar i miljön ska alltid 
underordnas deras värden.  

Objekt med gul markering utgörs av hus 
som är en viktig del av kulturmiljön. Dessa 
objekt kan enskilt vara av mindre 
kulturhistorisk betydelse, men tillsammans 
utgöra en värdefull kulturmiljö. För att 
säkerställa värdet i dessa miljöer krävs att 
hänsyn till dessa objekt tas när plan- och 
lovgivning sker i närområdet. Objekten 
och deras värde ska beaktas vid åtgärder, 
inte bara i direkt anslutning till objekten, 
utan även i ett större omland omkring dem.  

Objekt med grön markering utgörs av hus 
med ett kultur- och arkitekturhistoriskt 
egenvärde. Hänsyn till dessa objekt ska tas 
när plan- och lovgivning sker i anslutning 
till objektet. Ny bebyggelse som 
tillkommer i anslutning till dessa objekt 
ska anpassas i skala, färg och stil.  

 

Planeringsriktlinjer 
- Säkerställ att utpekade natur- och kulturområdens värden bevaras och vidareutvecklas.  
- Områden utpekade som skyddad natur ska inte ianspråktas. 
- Använd Naturvårdsplanen som underlag för beslut vid plan- och lovgivningsärenden, 

samt övriga beslut som kan påverka värdefulla naturmiljöer.  
- Säkerställ att nuvarande markanvändning i den högt klassade jordbruksmarken fortgår. 

Ianspråktagande av övrig jordbruksmark ska undvikas om annan likvärdig mark kan 
användas och ska om så sker tydligt motiveras.  

- Genomför kompensationsåtgärder vid intrång i områden av värdefull karaktär vad 
gäller natur- eller kulturvärden. Åtgärden vid intrång ska medföra en ökad hållbarhet i 
andra avseenden och ska tydligt motiveras.  

- Värna om att det öppna landskapet består vid lokalisering ny bebyggelse.  
- Värna om värdefulla kulturmiljöer och -objekt genom att tillämpa kommunens 

kulturmiljöprogram vid planering av en förändrad markanvändning.  
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4.5 Fritid 
Invånarnas livskvalitet och hälsa påverkas 
av hur bostads- och verksamhetsområden 
samt offentliga miljöer planeras och 
gestaltas. Mötesplatser, lokaler för 
kulturella aktiviteter samt grönområden, 
parker, lekplatser och möjligheten till ett 
aktivt friluftsliv har stor betydelse för 
samhällets hållbara utveckling och hur 
attraktiv Håbo kommun upplevs av 
boende, potentiella inflyttare samt 
besökare.  

Att skapa attraktiva miljöer som 
uppmuntrar till fysisk aktivitet bidrar bland 
annat till en förbättrad folkhälsa. Attraktiva 
boendemiljöer med möjlighet till lek och 
spontanidrott, god tillgång till säker gång- 
och cykelinfrastruktur, tillgänglighet till 
grön- och naturområden samt trygga 
lekplatser ska finnas i kommunen. 
Förutsättningarna för spontanidrott ska 
särskilt beaktas vid planering av dessa ytor 
och anläggningar.  

Möjligheterna att transportera sig genom 
kommunen, på exempelvis vandrings- och 
ridleder, bidrar till rekreationsvärden och 

utveckling av dessa ska uppmuntras.  

Kommunens friluftsliv- och 
rekreationsområden, tätortsnära 
grönstruktur, kultur- och 
fritidsanläggningar samt övriga 
aktivitetsytor ska i möjligaste mån 
utformas och utvecklas så att de tilltalar 
och kan användas av en bred målgrupp, 
oavsett kön, ålder eller eventuella 
funktionshinder. Nya områden för 
fritidsaktiviteter och rekreation bör 
lokaliseras så att samtliga grupper i 
samhället ges möjlighet att nyttja dem. 

Funktionerna bör koncentreras i lägen som 
har en god tillgänglighet med 
kollektivtrafik samt säkra gång- och 
cykelförbindelser. Detta för att garantera 
en god tillgänglighet för barn och unga 
samt för att främja för ett hållbart resande. 
Koncentrationen av kultur- och 
fritidsanläggningar ska främst finnas i 
Bålsta och hållas samman.  

Figur 16. Grillplats vid Torresta naturstig.  



49 
 

Friluftsliv- och rekreationsområden 
Människors rätt till och behov av gröna 
miljöer ska tillgodoses för att möjliggöra 
ett rörligt friluftsliv och rekreation.  

Håbo kommuns Mälarstränder är en högt 
värderad resurs för hela kommunen, både 
vad gäller biologiska aspekter som frilufts- 
och rekreationsvärden. Tillgängligheten till 
de många mil strandlinje som kommunen 
har ska värnas och där så är lämpligt 
utvecklas. Se vidare 4.6 Vatten under 
avsnittet Stränder. 

Kontakten mellan de centrala delarna av 
Bålsta och Mälaren ska förstärkas genom 
att skapa möjligheter att på ett enkelt och 
säkert sätt ta sig mellan de centrala delarna 
av tätorten och vattnet. Strategier för hur 
en bättre tillgänglighet från de centrala 
delarna av Bålsta till Mälaren ska 
utvecklas bör inkluderas i den 
grönstrukturplan som ska tas fram, se 
vidare under Grönstruktur nedan. 

Håbo kommuns gynnsamma 
förutsättningar för båtlivet ska 
tillvaratas genom anläggande av 
gästhamn i Aronsborgsviken. 
Båthamnar med varv och liknande 
för fritidsbåtar bör på sikt lokaliseras 
i utkanten av Bålsta för att inte 
begränsa den allmänna 
tillgängligheten till stranden i de 
centrala delarna av tätorten. 
Kommunens hamnar kan med fördel 
lokaliseras koncentrerat, bland annat 
för att möjliggöra gemensamma funktioner 
för rening och tömning.   

Grönstruktur 
Tillgång till bostadsnära natur är en viktig 
aspekt för att skapa en god bebyggd miljö. 
Närhet, nåbarhet, tillgång, och kvaliteter i 
den bostadsnära naturen är avgörande 
faktorer som alltid ska beaktas. Avståndet 
till grönområdena ska inte vara längre än 
300 meter från befintliga bostadsområden 
samt från nybyggnadsområden.  Större 
strövområden bör nås inom två kilometer.  

En variation i grönområdena, som 
kompletterar varandra och fyller olika 
behov för olika grupper, ska eftersträvas. 

Tillgängligheten till grönstruktur och 
frilufts- och rekreationsområden i 
kommunen ska vara hög. Satsningar på 
utveckling eller nåbarhet kan öka den 
upplevda tillgången till grönområden, även 
om tillgänglig areal är oförändrad. Arbete 
för att öka tillgängligheten kan exempelvis 
innebära fysiska anläggningar som 
parkeringsplatser för bil och cykel, 
hårdgjorda stigar, gång- och cykelvägar till 
ändamålsenlig kollektivtrafik eller bra 
informationsmaterial. Tillgången till 
rekreationsområden som är möjliga att 
nyttja på egen hand utan någon organiserad 
verksamhet eller föreningsanslutning är 
viktigt.   

Innehållet i framförallt tätortens 
grönstruktur behöver utvecklas samtidigt 
som nya områden skapas och skyddas i 
planeringen. Den tätortsnära naturen i 
Bålsta ska vara väl integrerad med 
tätortens övriga strukturer för att bidra till 
attraktivitet, hållbar tillväxt och ökad 
välfärd. Den ska fungera sammanlänkande 
och möjliggöra möten mellan boende.  

Grönområdenas värden och 
användningsmöjligheter ökar med deras 
storlek och om de ingår i en väl fungerande 
helhet. Stora sammanhängande 

Figur 17. Ekilla badplats. 



50 
 

grönområden är viktiga, bland annat för 
den biologiska mångfalden och utifrån ett 
friluftslivsperspektiv.  

Koppling mellan grönområden krävs för att 
tillhandahålla ett ekologiskt såväl som 
socialt fungerande system. Kommunen ska 
verka för ett sammanhängande nätverk av 
grönytor i Bålsta, i kommunen samt på en 
regional skala. Görvälnkilen, som är en 
grön kil utpekad i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
angränsar till Håbo kommun. Det gröna 
samband som kilen innebär ska fortsätta 
vidare genom kommunen.  

Grönområdena är betydelsefulla i ett 
förändrat klimat. Mångfunktionella ytor 
fyller viktiga funktioner för att 
klimatanpassa befintlig bebyggd miljö. 
Grön- och blåstrukturen, i form av 
grönområden, träd, vattendrag och dammar 
kan bidra med luftrening, 
temperatursänkning samt hantera ökade 
vattenmängder. Dessa funktioner ska där 
så är möjligt och där behov finns tillvaratas 
och vidareutvecklas. Vid utvecklingen av 
nya bebyggda områden är det viktigt att 
ytor för dessa funktioner inkluderas i 
planeringen. Större obebyggda områden 
kan bland annat ge möjligheter till 
ekologiska lösningar för omhändertagande 
av dagvatten genom 
dagvattenanläggningar. Läs mer om 
förväntade klimatförändringar i 2.2.4 
Klimatförändringar. 

Översiktsplanen identifierar grönområden, 
gröna stråk samt anlagda parker vilka är 
viktiga att värna utifrån ett eller ett flertal 
olika värden. Dessa är markerade som 
grönområde i mark- och 
vattenanvändningskartan. Många av de 
identifierade områdena har värdefulla 
sociala värden som bland annat 
rekreations- och motionsområde. 
Översiktsplanen uppmärksammar även 
Gröna dalen, som är ett förändringsområde 
där de gröna värdena ska förstärkas och 
utvecklas, se vidare 5.2.4 Grönområde. 

Inom utpekade områden ska i huvudsak 
nuvarande markanvändning fortgå. 
Åtgärder som inte syftar till att 
vidareutveckla befintliga värden kopplat 
till områdenas funktion som grönområde 
ska undvikas och får endast genomföras 
om det finns särskilda skäl och om 
åtgärden resulterar i en ökad hållbarhet i 
andra avseenden.  

I de fall intrång i områden av värdefull 
karaktär planeras ska de tydligt motiveras 
och kompensationsåtgärder för att 
återskapa motsvarande värden ska 
genomföras. 

Områden utpekade som grönområden 
utgörs av områden utpekade i 
grönstrukturinventeringar i samband med 
tidigare översiktsplaner. Under samrådet 
kommer en uppdatering av inventeringarna 
genomföras utifrån såväl ekologiska som 
sociala värden, för att säkerställa tillgång 
till tätortsnära grönstruktur, större 
grönområden på landsbygden samt för 
möjliggöra bevarande och vidareutveckling 
av en sammanhållen grönstruktur för såväl 
Bålsta som hela kommunen. Gröna 
samband, och deras möjlighet att koppla 
samman olika delar av kommunen samt 
skapa regionala gröna kopplingar, ska 
uppmärksammas i samband med 
inventeringen.  

Översiktsplanens inriktning vad gäller 
kommunens friluftslivs- och 
rekreationsområden förstärker det 
riksintresse som Mälaren med dess öar och 
strandområden utgör. Då riksintresset 
täcker stora delar av kommunens yta kan 
dock avvägningar mellan 
friluftslivsintressen och andra allmänna 
intressen bli aktuellt, se vidare 4.11 
Riksintressen samt bilaga 2 Riksintressen i 
Håbo kommun.  

En grönstrukturplan, som pekar ut 
värdefulla områden samt fastställer 
strategier för bevarande, utveckling och 
sammanlänkning av dessa, bör tas fram. 
Grönstrukturplanen utgör 



51 
 

kunskapsunderlag samt verktyg för 
framtida planering för att garantera att 
grönstrukturen beaktas.  

Kultur- och fritidsanläggningar 
Kultur- och fritidsanläggningar fyller en 
viktig funktion bland annat som 
mötesplatser, och tillgängligheten till dessa 
ska vara god.  

I och med förväntad befolkningstillväxt 
ökar behoven av publika anläggningar. 
Utbudet av dessa ska öka i samma takt som 
befolkningsmängden ökar. Det finns ett 
stort behov av att utveckla offentliga 
mötesplatser som parker och torg i 
kommunen. Ett antal skolor med 
tillhörande kultur-, idrotts- och 
fritidsanläggningar behöver utvecklas eller 
skapas.  

Ett ökat befolkningsunderlag möjliggör 
men ställer även krav på fler och nya 
former av kultur-, idrotts- eller 
livsstilsyttringar. Ett kulturhus för 
scenkonst, teater, musik och dans, både för 
amatörer och för professionell verksamhet, 
bör tillkomma i de centrala delarna av 
Bålsta. Vid ett framtida idrottscentrum bör 
en sporthall med god publikkapacitet 
finnas. 

Utöver anläggningar för kultur- och 
fritidsaktiviteter fyller platser för spontana 
aktiviteter, utan krav på 
föreningstillhörighet eller kostnader för 
nyttjande, en viktig funktion och 
tillgängligheten till dessa ska säkerställas. 
Privata initiativ uppmuntras då dessa 
platser är viktiga för att möjliggöra 
fritidsaktiviteter utanför ramen för 

organiserade idrotter.  

Vid anläggande av framförallt 
spontanidrottsytor ska både 
pojkars/mäns och 
flickors/kvinnors preferenser tas 
i beaktan. Det ska vara en 
variation i ytorna som lämpar 
sig för alla, oavsett kön eller 
ålder. Aktivitetsytor för 
spontana aktiviteter är förutom 
funktionen för spontana 
aktiviteter även betydelsefulla 
som mötesplatser.  

Den geografiska spridningen på 
tillkommande aktivitetsytor, i form av 
bland annat spontanidrottytor, lekplatser 
och parker, ska fördelas i likhet med 
tillkommande bebyggelse för att garantera 
att ytorna tillkommer i bostadsnära lägen 
där behovet är som störst. Vilken typ av 
aktivitetsytor som är lämpliga inom 
respektive stadsbyggnadszon definieras i 
4.1 Boende och befolkning. 

Figur 18. Håbo kommuns simhall. 
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Planeringsriktlinjer 
- Säkerställ att utpekade grönområden bevaras och vidareutvecklas.  
- Skapa och bevara attraktiva och tillgängliga parker samt grön- och naturområden vid 

nybyggnation. 
- Värna och utveckla grönytor och deras funktion för klimatreglering, framförallt i 

tätbebyggda områden. 
- Tillvarata och vidareutveckla mångfunktionella ytor i befintlig bebyggelse samt vid 

nybyggnation för att möta förväntade klimatförändringar.  
- Säkerställ att befintliga såväl som planerade bostadsområden ligger högst 300 meter 

från ett grönområde. Större strövområden bör nås inom två kilometer.  
- Utöka utbudet av kultur-, fritids- och idrottsanläggningar samt ytor för lek och 

spontanidrott i takt med befolkningstillväxten. 
- Lokalisera kultur-, fritids- och idrottsanläggningar i kollektivtrafiknära lägen. 
- Tillgodose barn och ungdomars behov av lek och spontanidrott i den gröna närmiljön. 
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4.6 Vatten 
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten 
(vattendirektivet) ska alla 
vattenförekomster uppnå 
miljökvalitetsnormen god status till år 
2021. Enligt direktivet får ingen status 
försämras. Vid planering, planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning ska 
vattenförvaltningens gällande 
miljökvalitetsnormer iakttas. 

Vattendirektivet kan komma att ställa 
ökade krav på kommunala reningsverk och 
avloppsnät. Möjligheten att koppla 
samman kommunens reningsverk genom 
mellankommunala lösningar bör 
undersökas i samband med detta. Se vidare 
4.7 Teknisk försörjning om kommunens 
vatten- och avloppsvattennät samt 
dricksvattenförsörjning.  

Kommunen ska genom sin planering, 
tillsyn och VA-verksamhet verka för en 
god vattenstatus i sina yt- samt 
grundvattenförekomster. Håbo kommun 
ska sträva mot ett vatten utan övergödande 
ämnen och miljögifter där 
dricksvattenförsörjningen är långsiktigt 
säkrad.  

Vattnets kvalitet påverkas i stor 
utsträckning av markanvändningen inom 
delavrinningsområdet. I takt med en 
ökande befolkningsmängd ökar ofta 
mängden hårdgjord yta. Det resulterar i en 
minskad infiltration och en ökad mängd 
dagvatten, vilket riskerar att medföra 
ökade utsläpp till Mälaren. Kommunens 
dagvattenpolicy anger hur kommunen ska 
arbeta med frågan.  

Belastningen av näringsämnen och andra 
föroreningar som härrör från dagvatten, 
verksamheter, enskilda avlopp och 
jordbruk ska minimeras genom krav ställda 
vid detaljplanering, bygglov, tillsyn och 
tillstånd. 

Nybyggnationens påverkan på vattnet och 
dess kvalitet ska synliggöras tidigt i 
planeringsprocessen för att upptäcka 
eventuella negativa effekter på 
vattenkvaliteten och då motverka, 
minimera samt åtgärda nybyggnationens 
påverkan på ett effektivt sätt. Detta är 
särskilt viktigt inom avrinningsområdet för 
Lilla och Stora Ullfjärden, som omfattas av 
riksintresse för naturvården, Natura 2000 
samt naturreservat.  

Kommande klimatförändringar kommer 
sannolikt påverka vattnet och dess status, 
se vidare 2.2.4 Klimatförändringar. 
Vattnets funktion för 
dricksvattenförsörjning hanteras i 4.7 
Teknisk försörjning. 

Ett vattenprogram, som mer utförligt 
beskriver kommunens förhållningssätt 
samt åtgärder för att uppnå en god 
vattenstatus enligt gällande 
miljökvalitetsnormer är under 
framtagande.  

Stränder 
Kommunens tillgång till Mälarstränder ska 
uppmärksammas och förvaltas på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Strandskyddets 
syften ska alltid uppfyllas och fri passage 
till stranden ska lämnas.  

Exploateringstrycket i strandnära områden 
kommer sannolikt att öka i samband med 
ett ökat bebyggelsetryck generellt i 
kommunen och vikten av att värna om 
strandskyddet ökar i takt med att 
kommunen blir allt mer tätbebyggd.   
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Kommunens närhet till vatten ska 
tillvaratas genom en ökad tillgänglighet 
och en förstärkt koppling till vattnet, för att 
på så sätt möjliggöra för kommuninvånare 
samt besökare att nyttja vattnets kvaliteter. 
En ökad tillgänglighet ska ske i områden 
där strandområdet redan är ianspråktaget 
samt där en ökad tillgänglighet till vattnet 
kan bidra till ökade rekreations-, 

friluftslivs- och besöksvärden. I 
områden där strandlinjen har höga 
biologiska värden ska dessa 
premieras över en ökad 
tillgänglighet. Åtgärder för att 
uppnå en ökad tillgänglighet till 
stranden ska framförallt fokuseras 
till Bålsta.  

Bebyggelse i närheten av stränder 
kan vid en god planering öka 
tillgängligheten till stranden och 
vattnet för allmänheten. På 
kommunens mark och i samband 
med detaljplanering och 
bygglovgivning inom 
strandskyddat område ska 

kommunen bevara och förbättra 
tillgängligheten till vattnet och dess 
stränder för allmänheten.  

Målpunkter och rörelsestråk längs 
stränderna ska utvecklas på ett varsamt 
sätt. Tätortsnära strandstråk är prioriterade 
i sammanhanget.  

 

Planeringsriktlinjer 
- Bevara, utveckla och tillgängliggör strandområden och vattenmiljöer i kommunen på 

ett långsiktigt hållbart sätt. 
- Minimera dagvattnets, verksamheters, enskilda avlopps samt jordbruks påverkan på 

vattenkvaliteten vid detaljplanering, bygglov, tillsyn och tillstånd.  
- Säkerställ att miljökvalitetsnormer för vatten inte överskrids genom att vidta 

nödvändiga utredningar och åtgärder. 
- Genomför där så är möjligt förbättringsåtgärder avseende vattenkvaliteten vid 

nybyggnation på kommunens mark. Verka för att motsvarande åtgärder genomförs i 
större byggnationsprojekt på icke-kommunägd mark.  

Strandskydd 

- Skydda stränder från tillkommande bebyggelse som är privatiserande eller 
landskapsbildspåverkande samt från avskärmande anläggningar.  

- Säkerställ och utveckla tillgängligheten till vattnet och dess stränder för allmänheten 
vid eventuell förändring inom strandskyddat område. 

- Utveckla rekreations-, friluftslivs- och besöksvärden inom de strandområden som 
redan är ianspråktagna. 

- Utveckla på ett varsamt sätt målpunkter och rörelsestråk längs stränderna, framförallt i 
tätortsnära strandstråk. 

Figur 19. Aronsborgs hamn. 



Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 

Håbo kommuns LIS-områden syftar till att öka attraktiviteten på landsbygden för invånare i 
området, i kommunen såväl som för besökare. LIS-områdena ska möjliggöra en förädlad och 
förstärkt boendenära service och kollektivtrafik bland annat genom ett förstärkt 
befolkningsunderlag samt genom ett tillskott av målpunkter. Det skapar en livskraftig 
landsbygd med ett minskat bilberoende och möjlighet till ett mer miljövänligt resande.  

Mälaren är en sjö där det generellt råder ett högt exploateringstryck och strandskyddet fyller 
en viktig funktion i området. Exploateringstrycket varierar dock vid olika delar av Mälaren. I 
Håbo kommun är exploateringstrycket lägre än i andra Mälarområden och inom kommunen 
finns en stor andel oexploaterade stränder.  

Lokalisering av LIS-områden har skett i närhet till befintlig bebyggelse och infrastruktur, 
bland annat för att freda orörda stränder. Genom att geografiskt definiera och avgränsa 
områden där landsbygdsutveckling i strandnära läge får ske ges tydliga direktiv om vilka 
stränder som kan tillåtas att utvecklas. Utpekandet säkerställer även att orörd natur och orörda 
stränder bevaras.  

LIS-områdenas lokalisering vid redan befintlig bebyggelse och infrastruktur bidrar även till 
att genomförda investeringar nyttjas och att därmed goda förutsättningar för en resurseffektiv 
planering och en god samhällsekonomi skapas. 

Strandnära byggande riskerar att medföra att stranden upplevs som mer privat och att 
tillgängligheten till den minskar. Eventuell bostadsbyggnations placering och utformning är 
därför avgörande för att förhindra privatisering av stranden. 

Utpekande av LIS-områden innebär inte att strandskyddets syfte kan åsidosättas. 
Strandskyddets syften, att trygga en allemansrättslig tillgång till strandområden samt att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, ska långsiktigt tryggas 
även inom LIS-områden. 

Håbo kommuns LIS-områden hanterades tidigare i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I 
det tematiska tillägget pekades fyra LIS-områden samt två möjliga framtida LIS-områden ut. 
LIS-områdena var Skokloster, Skokloster slott, Sånka samt Övergran. De två möjliga framtida 
LIS-områdena var Biskops-Arnö samt Ekilla. LIS-områdena och föreslagen utveckling inom 
dessa såväl som de möjliga framtida LIS-områdena hanteras nedan. LIS-områdenas 
geografiska utbredning redovisas i karta 7 i bilaga 1 Allmänna intressen. 

Skokloster 

LIS-området i Skokloster ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på att 
förstärka och utveckla den allemansrättsliga tillgängligheten till och användning av 
strandområdet. Framförallt ska anläggningar för friluftsliv och rekreation på land och i vatten 
möjliggöras. I begränsad utsträckning kan ny bostadsbebyggelse tillkomma i området. Stråk 
för gång och cykel från omkringliggande bebyggelse uppmuntras för att tillgängliggöra 
stranden för bofasta och besökare. 

Nya funktioner i LIS-området ska koncentreras längs den exploaterade delen av stranden. 
Nytillkommande bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Då VA-
kapaciteten är begränsad i området krävs att frågan utreds vidare vid eventuella 
nybyggnadsplaner för att säkerställa att VA-frågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt.  
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Skokloster slott 

LIS-området vid Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling av områdets turism- och 
rekreationsvärden, på land såväl som i vatten, och ske med utgångspunkt i områdets stora 
kulturhistoriska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla platsens funktion som 
besöksmål, för sommar- såväl som vinteraktiviteter. Förändringar som genomförs ska bevara 
eller vidareutveckla tillgängligheten till stranden. 

LIS-områdets höga kulturvärden ska sätta ramarna för kommande utveckling och planerade 
åtgärder ska underordnas dessa värden. Värden kopplat till det statliga byggnadsminnet får 
inte hotas. Slottets och kyrkans framträdande roll i landskapet ska bevaras. Tillfredsställande 
VA-lösningar, anpassade efter de eventuellt förändrade kapacitetsbehov som uppstår vid 
utveckling i området, ska säkerställas för att garantera att vattenstatusen i Mälaren, 
Skofjärden, inte försämras.  

Sånka 

LIS-området i Sånka ska möjliggöra en utveckling av områdets friluftsvärden genom att 
vidareutveckla befintlig campingverksamhet, stranden och badplatsen. Åtgärder som syftar till 
att öka tillgängligheten till stranden ska främjas. 

Utveckling av campingverksamheten ska ske med hänsyn till platsens natur samt inom redan 
ianspråktaget område. Tillfredsställande VA-lösning anpassad för det ökade kapacitetsbehov 
som uppstår i och med en utökad campingverksamhet ska säkerställas för att trygga att 
verksamheten inte påverkar vattenstatusen i Mälaren, Gorran, negativt.  

Övergran 

LIS-området i Övergran ska möjliggöra en ökad tillgänglighet till stranden för boende och 
besökare. Det kan bland annat ske genom anläggningar för friluftsliv, så som fågeltorn, 
gångstråk utmed Ryssvikens västra strand samt genom skyltning. Stor hänsyn ska tas till 
Övergrans höga natur- och kulturvärden, vilka delvis regleras av områdesbestämmelser. På 
grund av områdets höga naturvärden samt risken för översvämning lämpar sig LIS-området 
inte för exploatering i form av bostäder eller verksamheter.  

Ekilla  

Vid Ekilla fanns i det tematiska tillägget till översiktsplanen gällande landsbygdsutveckling i 
strandnära läge ett möjligt framtida LIS-område utpekat. Naturvärdena är mycket höga och 
området omfattas av Natura 2000, naturreservat och riksintresse för naturvården. I 
naturvårdsplanen är Stora samt Lilla Ullfjärden klassade till den mest värdefulla klassen. 
Tillgången till väl utbyggd transportinfrastruktur, inklusive kollektivtrafik och kommunalt 
VA, är god och ett eventuellt LIS-område vid Ekilla ligger i linje med översiktsplanens såväl 
som det tidigare tematiska tilläggets inriktning. Området ligger inte i direkt anslutning till 
befintlig bostadsbebyggelse. 

Ett eventuellt LIS-område vid Ekilla bör möjliggöra åtgärder för att vidareutveckla och 
förstärka frilufts- och rekreationsvärdena i området. Områdets höga naturvärden ställer dock 
stora krav på varsamhet och en eventuell utveckling i området ska underordnas och anpassas 
utifrån dessa värden.  
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Inventering av området, ställningstagande om området är ett lämpligt LIS-område och 
specificering av eventuellt utvecklingsförslag för området kommer tas fram och ingå i 
översiktsplanens utställningsversion.  

Biskops-Arnö 

Vid Biskops-Arnö fanns i det tematiska tillägget till översiktsplanen gällande 
landsbygdsutveckling i strandnära läge ett möjligt framtida LIS-område. Utifrån förslag till ny 
översiktsplan, som bland annat fastställer att utvecklingen ska fokuseras, att befintliga 
infrastrukturinvesteringar ska nyttjas samt att naturen ska tillvaratas och långsiktigt värnas, är 
detta område inte ett lämpligt LIS-område, se vidare Biskops-Arnö under 4.1 Boende och 
befolkning. 
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4.7 Teknisk försörjning 
Energi- och värmeproduktion 
Befolkningstillväxten i Håbo kommun, 
kommer bland annat innebära en ökad 
energianvändning. Resursanvändning, 
energieffektivisering samt val av 
energikällor kommer bli allt viktigare. 
Håbo kommun ska verka för att minska 
energianvändningen och öka användning 
av förnyelsebar energi i byggnader och 
transporter, för att utveckla energismarta 
alternativ samt för att bli en fossilbränslefri 
kommun.  

De tekniska försörjningsystemen i 
kommunen ska bidra till ett hållbart 
samhälle med minskad klimat- och 
miljöbelastning. Nybyggnationens 
påverkan på miljön ska minimeras. Ett 
miljöanpassat byggande avseende 
materialval, energilösningar samt 
resursförbrukning ska eftersträvas. Krav 
ställs i samband med markanvisnings- och 
exploateringsavtal.   

Vid upprustning av befintlig bebyggelse, 
ny- och ombyggnad ska en minskad 
energiförbrukning samt en ökad 
användning av förnyelsebar energi 
eftersträvas. Lokalproducerad förnyelsebar 
energi ska uppmuntras och nya bostadshus 

ska i första hand förses med vattenburna 
uppvärmningssystem. 

Avfallshantering  
Håbo kommun har tagit flera viktiga steg i 
den riktning som pekas ut nationellt vad 
gäller avfallshanteringen, bland annat 
genom införande av matavfallsinsamling. 
En strukturell uppbyggnad i form av bland 
annat digital tömningsregistrering samt 
utbyggnad av återvinningscentral med drift 
i egen regi innebär att avfallshanteringen i 
Håbo kommun är väl rustad för framtiden. 
Fortsatt utveckling och förbättring ska ske 
exempelvis genom åtgärder för ökad 
utsortering av matavfall och förbättrade 
sorteringsmöjligheter på 
återvinningscentralen.  

Håbo kommun ska verka för att minska 
mängden avfall som uppstår i kommunen 
samt integrera avfallshanteringen i 
samhällsplaneringen så att hanteringen är 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. 
Avfall ska betraktas som en resurs. 
Materialåtervinningen och 
återanvändningen ska öka. Alla i Håbo 
kommun ska ha en god kännedom om 
avfallsminimering och avfallshanteringen 
ska ske utan miljöpåverkan.  

 



59 
 

 

Solenergi  

Solenergi, som förnybar energikälla, ligger i linje med kommunens ambitioner om att bli 
fossilbränslefri samt att öka användningen av förnyelsebar energi. En ökning av 
solenergianläggningar i kommunen ska uppmuntras.  

Beroende på solenergianläggningens storlek och utformning samt var huset är beläget avgörs 
om bygglov krävs eller inte. Om åtgärden bedöms kunna ändra husets gestaltning och 
utformning eller om den bedöms kunna påverka områdets karaktär ställs krav på bygglov. 

För en- och tvåbostadshus som omfattas av gällande detaljplan eller områdesbestämmelser 
gäller följande: 

 Solceller (för el) som monteras direkt på yttertaket på en yta som är mindre än 50 procent 
av ytan av solsidans takfall är en bygglovsbefriad åtgärd.        

 Solfångare (för varmvatten) som ligger direkt på yttertaket och maximalt upptar en yta om 
10 m2 är en bygglovsbefriad åtgärd.  

 Solenergianläggning på tak är alltid lovpliktiga om de monteras i annan vinkel än takets 
(de står upp mer än taket).  

 Solenergianläggning som monteras på fasad är alltid lovpliktiga.  
 Solenergianläggning som placeras på bygglovsfri byggnad, exempelvis friggebod eller så 

kallad Attefallsbyggnad, och inte påverkar höjden eller storleken nämnvärt kräver inte 
bygglov.   

Det krävs alltid bygglov för montering av solenergianläggning, oavsett storlek, på byggnad 
som ligger inom detaljplan eller områdesbestämmelser där ett särskilt skydd för kulturmiljön 
finns. Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader framgår av Håbo kommuns 
kulturmiljöprogram.  

För solenergianläggningar på industri-, butiks- och kontorsbyggnader samt övriga byggnader 
(till exempel flerbostadshus) gäller tumregeln att åtgärden är bygglovsbefriad om den 
sammanlagda ytan med solfångare understiger 10 procent av takfallets yta.  Gäller det 
solceller så är tumregeln för bygglovbefrielse att den sammanlagda ytan ska understiga 30 
procent av takfallets yta. Slutlig bedömning om bygglov krävs eller inte avgörs i varje enskilt 
fall. 

En anläggning som placeras på marken är i normala fall inte bygglovpliktig. Anläggningen 
ska placeras så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller fara för trafik- och 
barnsäkerhet. Andra tillstånd, exempelvis inom strandskydds- och fornminnesområde, kan 
krävas. 
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Vindkraft  

Vindkraft, som förnybar energikälla, ligger i linje med kommunens ambitioner om att bli 
fossilbränslefri samt att öka användningen av förnyelsebar energi. Lokala initiativ till 
vindkraftsetablering i kommunen ska uppmuntras inom utpekade, möjliga områden. Områden 
möjliga respektive olämpliga för vindkraftsetablering redovisas i karta 5.  

Frågan om vindkraftsetablering är lämplig inom ett område avgörs utifrån ett antal aspekter, 
vilka hanteras nedan. Utifrån dessa aspekter har Håbo kommun begränsat med möjliga platser 
för utbyggnad av vindkraft. Etablering av stora vindkraftverk, över 100 meter, är inte lämpligt 
i kommunen, framförallt på grund av att landskapskaraktären är mycket känslig för 
vindkraftsetablering. Etablering av medelstora samt små verk är möjligt inom ett begränsat 
antal områden i kommunen. 

Vindkraftverk ska placeras där det är gynnsamma vindförhållanden och där det inte gör stor 
påverkan på naturen, människan och djurlivet. Områden av riksintresse för kulturmiljövård, 
naturvård, Natura 2000-områden, naturreservat, strandskyddade områden, våtmarker samt 
områden med landskapsbildsskydd är inte lämpligt för vindkraftsetableringar. Områden med 
mycket goda eller goda förutsättningar för förekomst av fladdermöss samt i områden 
utpekade som viktiga fågelområden är också olämpliga för vindkraftsetableringar.  

Närheten till bebyggelse utgör en aspekt att beakta vid prövning av vindkraftsetablering. 
Medelstora vindkraftsverk ska etableras med ett avstånd om minst 600 meter från bostäder 
och fritidshus i tätbebyggda områden samt minst 1 000 meter från kyrkor. En mer noggrann 
undersökning, som kan ange skyddsavstånd för exempelvis buller och skuggning, görs i 
samband med efterföljande prövning.   

Vindkraftverk ska placeras på sådant avstånd till väg och järnväg att verken inte utgör en fara 
för trafiksäkerheten. Avståndet ska vara minst totalhöjden på verket, dock minst 50 meter, 
från större vägar samt järnväg. Lämpligt avstånd fastställs efter samråd med Trafikverket och 
andra berörda. Ett säkerhetsavstånd på 200 meter till kraftledningar ska tillämpas.   

Områden av riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv och totalförsvarets anläggningar ska 
tas i beaktan vid prövning av vindkraftetablering. Influensområdet för Arlandas väderradar, 
som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret, är särskilt känslig för störning från 
vindkraftverk och inom detta område ska vindkraftverk inte tillåtas. Även inom stoppområdet 
för höga objekt för Ärna flygplats ska vindkraftverk inte tillåtas. Hela Håbo kommun täcks av 
ett influensområde för luftrum vilket ska tas i beaktan vid prövning av vindkraftsetablering.  
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Karta 5. Områden möjliga samt olämpliga för etablering av vindkraftverk.
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Vatten- och avloppssystem  
Investeringar i kommunens vatten- och 
avloppssystem (VA-system) förväntas bli 
mycket stora under kommande år. 
Kapacitetsökningar till följd av 
nybyggnation i kommunen, reinvesteringar 
i ledningssystemen och högre ställda krav 
på reningsverken är de största orsakerna 
till de förväntade ökade kostnaderna. 
Utbyggnad till omvandlingsområden samt 
ett ökat krav på kommunalt VA på 
landsbygden kan även bidra till ökade 
kostnader för kommunens VA-verksamhet.  

Håbo kommun ska, på ett långsiktigt och 
heltäckande sätt, planera för kommunens 
VA-försörjning för att säkerställa en 
hållbar utveckling av kommunen. 
Samhällets störningar på miljö och 
egendom via avloppsvattenhanteringen och 
vattendistributionen ska minimeras. För att 
uppnå detta ställs krav på en hög 
kunskapsnivå gällande nuvarande kapacitet 
samt framtida behov bland annat i och med 
förväntad befolkningstillväxt. Kapaciteten 
i VA-systemet ska utgöra en avgörande 
faktor vid bedömning av lämpliga nya 
bebyggelseområden i kommunen.  

Frågorna gällande kommunens VA-
försörjning hanteras vidare genom 
framtagande av en VA-plan.  

En koncentration av 
bebyggelseutvecklingen till Bålsta kommer 
innebära en ökad mängd hårdgjorda ytor 
samt en minskad mängd naturmark. Denna 
utveckling ställer krav på 
dagvattenhanteringen, inte minst på grund 
av tätortens och föreslagen utvecklings 
närhet till Mälaren. Hantering av 
dagvatten, i befintliga såväl som vid 
planering av bebyggelseområden, sker 
utifrån kommunens dagvattenpolicy.   

Mångfunktionella ytor, som tillåts 
översvämmas vid höga dagvattenflöden, 
kan bidra till att klimatanpassa 
dagvattenhanteringen, se vidare 4.4 Natur 
och kultur. 

Håbo kommun bör besluta om uppdaterade 
och aktuella riktlinjer för enskilda avlopp. I 
riktlinjerna bör kommunen bland annat 
peka ut vilka områden som ska anses vara 
särskilt känsliga och där 
tillsynsmyndigheten bör ställa högre 
reningskrav på enskilda 
avloppsanläggningar. Riktlinjerna ska 
utgöra ett underlagsmaterial vid både 
tillståndsprövning av nya 
avloppsanläggningar samt vid tillsyn av 
äldre anläggningar.  

Det är väsentligt att alla enskilda 
avloppsanläggningar på sikt klarar dagens 
reningskrav för att bidra till att Mälaren 
uppnår god vattenstatus. Kommunen ska 
sträva mot att alla enskilda 
avloppsanläggningar med wc-utsläpp ska 
klara dagens krav på rening år 2022. 

Kommande klimatförändringar kommer 
sannolikt påverka vattnet och dess status, 
vilket får konsekvenser på kommunens 
VA-system, se vidare 2.2.4 
Klimatförändringar.  

Dricksvatten 
Befolkningstillväxten i Mälardalen samt 
Håbo kommun, kommer medföra ett ökat 
behov av dricksvatten. Håbo kommun ska 
säkerställa en långsiktigt tryggad 
dricksvattenförsörjning. Nuvarande samt 
möjliga framtida dricksvattentäkter ska 
skyddas.  

Samtliga av kommunens vattentäkter ska 
skyddas genom vattenskyddsområden. 
Kommunen avvaktar Länsstyrelsens 
hantering av förslag till 
vattenskyddsområde för Bålsta. Efter att 
ärendet är hanterat ska även 
vattenskyddsområde för Skokloster 
upprättas. Andra stora enskilda 
vattentäkter, större grundvattentäkter samt 
dricksvattentillgångar kan komma att 
behöva skyddas genom inrättande av 
ytterligare vattenskyddsområden. 

Håbo kommun saknar idag 
reservvattentäkt. Kommunen bör kartlägga 
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om och i så fall var alternativa vattentäkter 
till Mälaren finns, för att säkerställa en 
fullgod kapacitet gällande 
dricksvattenförsörjningen även i framtiden. 
Om inga reservvattentäkter identifieras ska 
andra alternativ utredas för att trygga en 
långsiktigt säkrad dricksvattenförsörjning. 

Grundvattenförekomster, och deras 
betydelse för den enskilda 
dricksvattenförsörjningen, ska värnas. 
Särskild hänsyn ska tas vid åtgärder längs 
med kommunens rullstensåsar, där 
genomsläppligheten är hög och där 
påverkansrisken på grundvattnet är stor. 

 

Planeringsriktlinjer 
- Minimera nybyggnationens påverkan på miljön genom att eftersträva ett miljöanpassat 

byggande avseende materialval, energilösningar samt resursförbrukning.  
- Eftersträva förnyelsebar energi vid nybyggnation. 
- Lokalisera så långt som möjligt gemensamma platser för avfallshämtning i strategiska 

lägen där boende naturligt passerar.  
- Möjliggör att alla typer av avfallsfraktioner kan lämnas på samma ställe.  
- Lokalisera i möjligaste mån ny bebyggelse vid befintlig VA-infrastruktur.  
- Nyttja dagvattnet som en resurs vid utveckling i tätortsnära miljöer. 
- Tillämpa lokalt omhändertagande av dagvatten vid nybyggnation.  
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4.8 Hälsa, säkerhet och risk 
Luft 
Håbo kommun ska bli en fossilbränslefri, 
giftfri och resurseffektiv kommun där 
avfall och utsläpp, som bland annat innebär 
en negativ påverkan på luften, ska minska.  

Luftkvaliteten i kommunen är mycket god 
men kan komma att försämras på grund av 
planerad tillväxt. Framförallt i Bålsta kan 
en ökad biltrafik, tätare bebyggelse samt 
minskad grönska, bidra till en försämrad 
luftkvalitet. För att förebygga detta 
behöver ett hållbart resande till fots, med 
cykel och med kollektivtrafik premieras i 
samhällsplaneringen, se vidare 4.3 
Kommunikationer.  

Bebyggelsestrukturen ska vidare utformas 
så att en god luftväxling möjliggörs och 
tillgången till parker och grönområden ska 
vara god. Lösningar som ökar luftreningen 
i tätbebyggda områden, som exempelvis 
gröna tak och stadsodlingar, ska 
möjliggöras. Behov av regelbundna 
provtagningar av luftkvaliteten kan bli 
aktuellt efter den planerade förtätningen i 
de centrala delarna av Bålsta.  

Buller och vibrationer 
Den förväntade befolkningsökningen såväl 
som utökning av verksamhetområden 
kommer medföra ökade buller- och 
vibrationsnivåer i kommunen. Fler 
bullerutsatta områden, bland annat längs 
med E18 kommer, att bebyggas. 

Markanvändningen i bullerutsatta områden 
ska anpassas så att området närmast 
bullerkällan används till funktioner som 
inte är bullerkänsliga. Se vidare 5.2 
Förändringsområde. Gällande lagstiftning 
samt rekommendationer för buller ska 
alltid tillämpas i planeringen.  

Kartläggning av bullernivåerna längs 
kommunens större vägar bör genomföras. 
Kommunen ska vidare verka för att 
bullerskyddsåtgärder längs de statliga 
vägarna genomförs. En åtgärdsplan för 
fortsatt arbete med skyddsåtgärder mot 

buller längs de kommunala vägarna bör tas 
fram.  

Placering av lokaler där känsliga grupper, 
så som barn, äldre och sjuka, vistas ska 
inte ske i närheten av stora vägar eller nära 
andra verksamheter som kan ha en negativ 
påverkan på människors hälsa och miljön 
bland annat avseende buller.  
Elektromagnetiska fält 
Svenska kraftnät planerar att uppgradera 
nuvarande 220 kV-ledningar mellan 
Hamra och Överby till en 400 kV-ledning. 
Ledningen korsar Håbo kommun i öst-
västlig riktning. Enligt nu gällande tidplan 
planeras det nya nätet att tas i drift år 2027.  

För närvarande sker utredning av 
alternativa sträckningar för kraftledningen 
och dialog kring dragningen pågår mellan 
kommunen och Svenska kraftnät. En 
eventuellt ny ledningsdragning kommer att 
påverka kommunens möjligheter till 
utveckling inom berört område. För att 
minimera påverkan på bland annat 
landskapsbilden förespråkar Håbo 
kommun det utredningsalternativ som 
innebär att den nya ledningen går vid 
befintlig 220 kV-ledning. 

Enligt Svenska kraftnäts magnetfältspolicy 
ska magnetfältsnivån inte överstiga 0,4 μT 
på platser där människor bor eller vistas 
varaktigt. Svenska kraftnät anger att 130 
meter från ledningen är tillräckligt för att 
ledningarnas magnetfält ska understiga 
rekommenderade 0,4 μT. Svenska kraftnät 
rekommenderar därför att ny bebyggelse 
ska placeras minst 130 meter från 400 och 
220 kV-ledningar.  

På sikt, i takt med att Bålsta växer, 
förespråkar Håbo kommun en markförlagd 
kraftledning längs med den del av 
ledningen som är lokaliserad i närheten av 
Bålsta. Detta för att möjliggöra en fortsatt 
utveckling av tätorten och frigöra mark 
som i dagsläget begränsas från vidare 
utveckling på grund av nuvarande 
luftburen kraftledning.  
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Håbo kommun ska ha en god 
mobiltäckning och goda 
kommunikationsmöjligheter. Nya master 
för mobiltelefoni ska om så är möjligt 
samlokaliseras, med befintliga master samt 
med andra nytillkommande master. Detta 
för att minimera etableringens påverkan på 
natur och landskapsbild. Områden med 
höga natur- eller kulturvärden ska undvikas 
och mastens effekter på närmiljön samt 
landskapsbilden ska beaktas. 
Horisontlinjen ska i möjligaste mån 
bevaras vid etablering av en ny mobilmast. 
Inom Bålsta tätort ska nya master 
undvikas.  

Ras, skred och erosion 
Risken för ras, skred och erosion påverkas 
av jord-, berg- och vattenförhållanden. I 
Håbo kommun är risken för skred relativt 
liten. Länsstyrelsen i Uppsala län har 
genomfört en skredkartering under 2016, 
se karta 11 i bilaga 1 Allmänna intressen. 
Karteringen ska vägleda bedömning om en 
eventuell ändrad markanvändning är 
lämpligt. Markförhållanden i områden för 
nybyggnation ska alltid undersökas för att 
klargöra risken för skred.  

Frågan är viktig att uppmärksamma i 
samband med planering och projektering, 
inte minst vid utveckling i strandnära 
områden och på grund av förväntade 
klimatförändringar. Klimatförändringar 
förväntas bland annat innebära att 
vattennivåerna ökar, vilket medför en ökad 
risk för översvämning samt för ras, skred 
och erosion, se vidare 2.2.4 
Klimatförändringar.  
Radon 
I stora delar av Håbo kommun finns risk 
för förhöjda halter markradon eftersom 
markhållanden till stora delar består av 
grusås eller sprickiga bergarger. Om halten 
radongas i inomhusluften innehåller mer än 
200 Bq/m3 bör radonsänkande åtgärder 
sättas in.  

För att minimera risken för radonhaltig luft 
i byggnad orsakad av radon från marken, 
bör nya byggnader utföras radonskyddat 

alternativt radonsäkert beroende på 
halterna i marken.  
Markföroreninger 
Vid nedläggning eller nylokaliseringar av 
miljöfarlig verksamhet är det viktigt att 
eventuell förorening i marken utreds. 
Ibland kan marken behöva saneras. Typen 
av markanvändning påverkar vilka krav på 
föroreningsnivåer som ställs vid en 
sanering.  

Naturvårdsverket har tagit fram generella 
riktvärden för två olika typer av 
markanvändning; känslig markanvändning 
och mindre känslig markanvändning. De 
striktare kraven för känslig 
markanvändning ska tillämpas vid till 
exempel bostadsbebyggelse och i områden 
med skolor, förskolor och äldreboenden. 
Miljöfarlig verksamhet 
I Bålsta finns ett antal bensinstationer, 
framförallt längs med Stockholmsvägen. 
Bensinstationer som ligger i nära 
anslutning till bostadsområden bör 
omlokaliseras.  

Täktverksamheten i Vi har ett tillstånd som 
löper ut år 2020. Grustäkten i Bålsta har ett 
tillstånd som anger att efterbehandling av 
täkten ska vara klar den 31 december 2017. 
Efterbehandling är påbörjad och 
krossverksamheten är avslutad. Brytning 
av naturgrus ska upphöra och fortsatt 
brytning efter att tillstånden löpt ut är inte 
aktuell. 
Farligt gods 
En zon på minst 30 meter närmast väg eller 
järnväg avsedd för farliga godstransporter 
ska lämnas fri från bebyggelse. För väg 
E18 gäller förordnande om 
byggnadsförbud inom 50 meter från vägen.  

Riskanalys ska genomföras vid byggnation 
inom ett avstånd av 100 meter från väg 
eller järnväg för farliga godstransporter. 
Resultaten av riskanalysen fastställer 
lämpligt avstånd för ny bebyggelse till 
leder för farliga godstransporter. 

En översyn av alternativa vägar till nya och 
gamla industriområden bör genomföras.  
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Planeringsriktlinjer 
- Beakta risk för försämring av luftkvaliteten vid nybyggnation, särskilt vid förtätning. 

Säkerställ att miljökvalitetsnormer för luft inte överskrids genom att vidta nödvändiga 
utredningar och åtgärder.  

- Beakta hälso- och säkerhetsrisker särskilt vid lokalisering av lokaler för barn, äldre 
och sjuka. 

- Tillämpa Svenska kraftnäts magnetfältspolicy där ny bebyggelse för varaktig vistelse 
ska placeras minst 130 meter från 220 och 400 kV-ledningar. 

- Säkerställ att befintliga och framtida bebyggelseområden är anpassad till kommande 
klimatförändringar. 

- Beakta risken för skred vid nybyggnation inom områden utpekade enligt 
skredkarteringen eller i övriga områden där förutsättningar för bristande markstabilitet 
finns.  

- Tillämpa rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid 
Mälaren med hänsyn till risken för översvämning. Ny sammanhållen bebyggelse samt 
samhällsfunktioner av betydande vikt ska placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000) 
och enstaka byggnader av lägre värde ovan nivån 1,5 meter (RH2000). 

- Genomför markundersökning vid planläggning av misstänkt förorenad mark. Om 
förorening förekommer ska dessa avhjälpas innan marklov ges. 

- Genomför riskanalys vid nybyggnation inom 100 meter från väg eller järnväg för 
farliga godstransporter. Riskanalysen ska avgöra hur stort område som ska lämnas fri 
från nybyggnation. 
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4.9 Utbildning 
Målsättningen med kommunens 
skolverksamhet är att eleverna ska nå höga 
resultat samt känna sig trygga, så att lusten 
att lära blir livslång. Kommunens 
skolverksamhet ska bedrivas 
resurseffektivt. Digitaliseringen skapar nya 
förutsättningar för hur kommunen bedriver 
sin utbildningsverksamhet och de 
möjligheter som den innebär ska tillvaratas 
på bästa sätt.  

Under kommande år förväntas klimatet att 
förändras. Förväntade klimatförändringar 
ställer krav på lokalisering och utformning 
av nya samt befintliga skollokaler. Se 
vidare 2.2.4 Klimatförändringar för vidare 
beskrivning av förväntade 
klimatförändringar.   

Förskola och grundskola 
Behovet av förskole- och 
grundskoleplatser är starkt kopplat till 
kommunens befolkningsutveckling samt 
den förväntade bostadsbyggnationen som 
planeras i kommunen. Utbyggnaden av 
förskolor och skolor i kommunen ska hålla 
jämna steg med byggnationstakten för 
bostäder.  

Utöver behov av tillkommande förskolor 
behöver två av de kommunala förskolorna 
rustas upp under kommande år. Behovet av 
grundsärskola bedöms vara täckt i och med 
den nya grundsärskolan som finns i 
anslutning till Gröna Dalen skolan.  

Givet nuvarande byggnadsplaner förväntas 
behovet av nya förskoleplatser uppgå till 
cirka 100 platser vartannat år och behovet 
av en ny grundskola om cirka 600-900 
platser förväntas uppstå inom kommande 
sexårsperiod. Se vidare 2.2.3 
Befolkningstillväxt för vidare beskrivning 
av den förväntade befolkningstillväxt givet 
nuvarande byggnationsplaner. 

Enligt befolkningsscenario ett, där 
befolkningstillväxt sker i samma takt som 
vad som varit gällande tidigare år, kommer 
behovet av förskoleplatser öka, dock inte i 
samma utsträckning som vid scenario två.  

Figur 20. Skogsbrynets förskola. 
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Gymnasieskola 
Antalet personer i gymnasieålder förväntas 
öka under kommande år, i Håbo kommun 
såväl som i övriga kommuner som tillhör 
Fridegårdsgymnasiets upptagningsområde. 
Ökningen beror dels på en ökning i 
aktuella ungdomskullar och dels på en 

förväntad befolkningstillväxt i 
kommunerna.  

I och med den förväntade 
befolkningstillväxten krävs en utbyggnad 
av Fridegårdsgymnasiet för att fortsätta 
möjliggöra för cirka 65 procent av 

kommunens 
gymnasieungdomar att gå i 
gymnasiet i kommunen. Om 
ingen utbyggnad av 
kommunens gymnasieskola 
genomförs kommer en större 
andel av kommunens 
ungdomar tvingas att söka sig 
till andra kommuner för sina 
gymnasiestudier, vilket 
möjliggörs genom det 
samverkansavtal som finns 
med Stockholm läns 
gymnasieantagning.

 
 

Planeringsriktlinjer 
- Beakta geografiskt behov samt tillgänglighet, framförallt utifrån ett 

kollektivtrafikperspektiv, vid lokalisering av nya skolor och förskolor.  
- Säkerställ att trafiksäkra skolvägar, i form av gång- och cykelvägar, finns vid 

planering av nya förskolor och skolor såväl som nya bostadsområden. 
- Avsätt tillräckliga markområden för förskole- samt skolverksamhet i detaljplaner för 

större bostadsområden. 
- Samplanera och samutnyttja, där så är möjligt, nyinvesteringar i lokaler för förskolan, 

grundskolan och fritidsverksamheter med andra lämpliga verksamheter. 
- Planera i första hand för F-9 skolor med två eller fler paralleller vid planering av nya 

skolor med kommunal huvudman. 
- Planera i första hand för förskolor med 6-8 avdelningar vid planering av nya förskolor 

med kommunal huvudman. 
- Beakta kommande klimatförändringar vid lokalisering och utformning av förskolor 

och skolor. 
- Beakta närhet till grönområden vid planering av nya förskolor och skolor. 

 

Figur 21. Fridegårdsgymnasiet. 
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4.10 Omsorg 
Håbo kommuns förväntade 
befolkningstillväxt innebär ökade 
behov av omsorg i kommunen. 
Utbyggnaden av omsorgsplatser i 
kommunen ska hålla jämna steg 
med byggnadstakten för bostäder. 
Digitaliseringen skapar nya 
förutsättningar för hur kommunen 
bedriver sin vård och omsorg och 
de möjligheter som den innebär ska 
tillvaratas på bästa sätt.  

Under kommande år förväntas 
klimatet att förändras. Förväntade 
klimatförändringar ställer krav på 
lokalisering och utformning av nya samt 
befintliga lokaler för 
omsorgsverksamheten. Se vidare 2.2.4 
Klimatförändringar för vidare beskrivning 
av förväntade klimatförändringar.  

Äldreomsorg 
Utifrån förväntad befolkningstillväxt 
uppskattas behovet av tillkommande 
platser inom äldreomsorgen. Enligt 
presenterade befolkningsscenarier kommer 
den äldre befolkningen att öka kraftigt 
fram till år 2030. Den största ökningen 
förväntas ske bland personer 85 år och 
äldre. Se vidare 2.2.3 Befolkningstillväxt 
för vidare beskrivning av den förväntade 
befolkningstillväxt samt redovisning av 
alternativa scenarier gällande 
tillväxttakten. Antalet äldre ökar marginellt 
mer i scenario två som innebär en högre 
tillväxttakt, än i scenario ett.  

Den förväntade befolkningsutvecklingen, 
enligt scenario ett såväl som scenario två, 
kommer innebära ökade behov av platser 
för särskilt boende. Nuvarande 114 platser 
bedöms behöva utökas till cirka 280 platser 
till år 2030. Det ökade antalet äldre 
kommer även medföra att antalet platser på 
korttidsboende behöver utökas, särskilt vad 
gäller personer med demenssjukdom.  

Som äldre ska möjligheten att bo kvar i sitt 
hem så länge man önskar finnas. För att 

möjliggöra det finns ett behovsanpassat 
stöd i form av kommunal hemtjänst och 
kommunal hemsjukvård.  

Omsorg om funktionshindrade 
Behovet av fler platser för boende som 
beviljas enligt lagen om stöd och service 
(LSS) bedöms öka. Fram till år 2030 
bedöms det behövas ytterligare ett 30-tal 
boendeplatser för denna grupp, varav 18 
lägenheter i gruppbostad. Ytterligare ett 
tiotal lägenheter i trapphus och/eller 
gruppbostad förväntas behövas för 
personer med psykisk sjukdom.   

Figur 22. Äldreboendet Pomona. 

Figur 23. Sjövägen LSS gruppbostad. 
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Nyanlända och ensamkommande barn 
Antalet nyanlända till kommunen förväntas 
vara högre under kommande år än vad det 
har varit tidigare. Kommunen ska, inom 
sina olika verksamheter, samverka för att 
uppnå en ökad integration av nyanlända. 
Bostäder för nyanlända bör placeras så att 
segregering motverkas, i centrumnära eller 
i kollektivtrafiknära och attraktiva lägen.  

I möjligaste mån bör bostäderna utgöras av 
vanliga lägenheter i ordinarie 
bostadsbestånd. För att kunna ta emot den 
ökning av nyanlända som förväntas 
kommer även modulbygge att behövas. 
Dessa ska utformas så att de även kan 
nyttjas av andra grupper i behov av bostad.  

Planeringsriktlinjer 
- Integrera särskilda boenden och boende med särskild service i vanlig bebyggelse.  
- Beakta närhet till offentlig och kommersiell service, natur och möjligheter till 

sociala och kulturella aktiviteter vid etablering av särskilda boenden och boende med 
särskild service. 

- Placera i så stor utsträckning som möjligt bostäder för nyanlända i befintligt 
bostadsbestånd. 

- Om modulbyggnader behövs ska dessa utformas så att dessa kan nyttjas av olika 
grupper i behov av bostad. 

- Beakta kommande klimatförändringar vid lokalisering av äldreboende och andra 
lokaler där känsliga grupper varaktigt kommer vistas. 
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4.11 Riksintressen 
Hur Håbo kommun avser att tillgodose de 
riksintressen som ligger inom kommunen 
ska framgå av översiktsplanen. 
Kommunens riksintressen redovisas i 
bilaga 2, Riksintressen i Håbo kommun.  

Den geografiska utbredningen av 
kommunens riksintressen kan justeras i 
samband med avvägning mot andra 
allmänna intressen. Områden för bostäder 
är ett intresse som på grund av rådande 
bostadsbrist är extra angeläget att 
prioritera, och kan därför komma att 
prioriteras högre än riksintressena vid en 
eventuell konflikt.  

Nya områden för bostadsbyggnad som 
presenteras i översiktsplanen överlappar 
framförallt områden av riksintresse för 
totalförsvaret, och det influensområde för 
Ärna flygplats som täcker hela Håbo 
kommuns yta, samt i viss mån Mälaren 
med öar och stränder som utgör 
riksintresse för det rörliga friluftslivet.  

Den avvägning som ska göras när 
motstående intressen ska hanteras utgår 
från bedömningar där viss förnyelse och 
utveckling ska kunna ske utan att för den 
sakens skull riskera värdet av riksintresset 
eller dess funktion. 

Översiktsplanen redovisar riksintressenas 
utbredning. Justering i den geografiska 
utbredningen har skett i riksintresseområde 
för kulturmiljövården för Yttergran 
Övergran i enlighet med länsstyrelsens 
pågående justering av området.  

Kulturmiljövård – Övergran Yttergran 
Gränsen för riksintresset Övergran 
Yttergran justeras så att området i söder 
avgränsas av E18. Motorvägen utgör en 

tydlig gräns för de värden som riksintresset 
värnar och utgör därför lämplig 
avgränsning. 

Rörligt friluftsliv - Mälaren med öar och 
stränder 
Bostadsbyggnation utgör ett angeläget 
allmänt intresse som kan konkurrera med 
riksintresset för det rörliga friluftslivet i 
Håbo kommun. Bostadsbristen i regionen 
motiverar att vissa delar av riksintresset 
ianspråktas för nybyggnation. Inom 
strandskyddade områden ska lösningar 
som stärker befintliga värden för friluftsliv 
och turism samt förbättrar tillgängligheten 
till stranden alltid eftersträvas. Se vidare 8. 
Vatten.  

Totalförsvarets anläggningar 
Hela kommunens yta omfattas av ett eller 
flera riksintresseområde för totalförsvaret. 
Framförallt påverkas kommunen av 
influensområde för Ärna flygplats i 
Uppsala kommun. Håbo kommun utgår 
från att influensområdenas gränser inte är 
absoluta, och att justeringar i gränserna 
samt att avsteg från Försvarsmaktens 
förhållningssätt inom områdena kan göras 
om det handlar om andra väsentliga 
samhällsintressen.  

Avsteg från riksintresse för totalförsvarets 
anläggningar kan komma att göras, 
framförallt inom det influensområde som 
täcker hela kommunens yta. Även avsteg 
gällande höga objekt kan vara aktuellt, 
framförallt inom de centrala delarna av 
Bålsta.  

Försvarsmakten ska utgöra samrådspart 
och dialog ska upprättas tidigt i plan- eller 
lovprocesser där åtgärden innebär 
anläggande av höga objekt eller är 
lokaliserad i områden som omfattas av 
stoppområde för totalförsvaret.  

Planeringsriktlinjer 
Hur utveckling av kommunen ska samspela med värnandet och utveckling av de värden som 
riksintressena syftar till att säkerställa fastställs i planeringsriktlinjer under respektive 
ämnesområde. 



72 
 

5. Mark- och vattenanvändning 
Mark- och vattenanvändningskartan 
illustrerar hur mark- och vattenområden 
ska användas, bevaras samt utvecklas. 
Redovisningen av den framtida mark- och 
vattenanvändningen har ett långsiktigt 
perspektiv. All förändring i mark- och 
vattenanvändningen sker inte på en gång, 
men när en förändring inom utpekade 
områden är aktuell ska den nya mark- och 
vattenanvändningen planeras utifrån 
översiktsplanens intentioner.  

Mark- och vattenanvändningskartan utgår 
från en sammanvägning mellan olika 
allmänna intressen, för att fastställa 
lämplig användning för respektive område. 
Enskilda intressen och 
markägoförhållanden hanteras i 
efterföljande planering.  

Kartan består av ett antal olika 
markanvändningskategorier. Kategorierna 
är uppdelade i tre olika typer som beskrivs 
nedan.  

Inom helfärgade områden gäller nuvarande 
markanvändning och innebär att den 
markanvändning som förekommer idag ska 
fortsätta. Utveckling av markanvändningen 
kan ske, men ska ske i enlighet med 
nuvarande markanvändning och innebära 
att befintliga värden förstärks och 
vidareutvecklas. Nuvarande 
markanvändning beskrivs i stycke 5.1. 

Inom streckade områden har kommunen 
bedömt att det finns förutsättningar för en 
förändring av nuvarande markanvändning. 
Dessa områden kallas förändrings-
områden. Beskrivning av den nya 
föreslagna markanvändningen redovisas i 
stycke 5.2.  

Områden kategoriserade som omvandlings-
områden omfattas av områden som 
ursprungligen bestod av fritidshus, men 
som i varierande omfattning omvandlats 
till permanentbostäder. Markanvändnings-
kategorin innebär att omvandling kan 

fortgå. Ingen vidareutveckling genom 
ytterligare nybyggnation föreslås, 
framförallt på grund av att detta skulle 
innebära stora investeringskostnader i 
infrastrukturen. Omvandlingsområden 
redovisas i stycke 5.3.  

5.1 Nuvarande 
markanvändning 

Inom nuvarande markanvändning kan 
utveckling ske utifrån befintlig 
användning. Ingen förändring av strukturen 
föreslås men tillskott av exempelvis 
bebyggelse kan ske i likhet med befintlig 
bebyggelsestruktur.  

5.1.1 Stadsbygd 
Markanvändningskategorin Stadsbygd är 
befintliga områden av stadsmässig karaktär 
och inkluderar mark för bostäder, kontor, 
handel eller annan verksamhet förenlig 
med bostäder samt ytor för trafik, 
parkering, parker samt kultur- och 
fritidsanläggningar. I kategorin inkluderas 
till viss del grön- och blåstruktur. Större, 
betydelsefulla grön- och 
blåstrukturområden återfinns dock i 
markanvändningskategorin grönområde. 
Kategorin återfinns inom Bålsta tätort. 

All bebyggelse i Bålsta kategoriseras som 
stadsbygd, men delas vidare in i fyra olika 
zoner. Bebyggelsestrukturen, samt utbudet 
av övriga funktioner som handel, service 
och kultur- och fritidsanläggningar skiljer 
sig åt inom de olika zonerna.  

De fyra olika zonerna kallas Kvartersstad, 
Småstad, Trädgårdsstad och 
Småhusbebyggelse. Beskrivning samt 
riktlinjer för zonerna presenteras i avsnittet 
boende under 4.1 Boende och befolkning.  

Avgränsning av Bålsta tätort sker utifrån 
befintliga samt planerade områden av 
tätortskaraktär. Tätorten avgränsas i väster 
av kraftledningen och i öster av väg E18. 
Bålsta tätort sträcker sig från Nya 
Kalmarsand i söder till Logistik Bålsta i 
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norr. När översiktsplanen hänvisar till 
Bålsta avses denna avgränsning.  

5.1.2 Landsbygd 
Jordbruksmark 

Områden som nyttjas för jordbruk ingår i 
markanvändningskategorin landsbygd - 
jordbruksmark.  

Bostadsbebyggelse 

Koncentrationer av bostadsbebyggelse, 
utanför Bålsta, ingår i 
markanvändningskategorin landsbygd – 
bostadsbebyggelse. Kategorin innefattar 
befintliga bebyggelsekoncentrationer som 
är detaljplanelagda.  

5.1.3 Verksamheter 
Markanvändningskategorin verksamheter 
omfattar större befintliga 
verksamhetsområden, som på grund av 
bedriven verksamhet inte är förenlig med 
bostäder. Områdena är avsedda för 
verksamheter som kan vara störande, 
ytkrävande, generera tung trafik eller stor 
mängd övrig trafik samt där risk för 
miljöpåverkan föreligger.  

5.1.4 Infrastruktur 
Markanvändningskategorin infrastruktur 
innehåller järnväg, motorväg, större 
allmänna vägar samt 220 och 400 kV 
kraftledningar.  

Där infrastrukturen begränsar den 
intilliggande markens användning omfattar 
det kartlagda området även en buffertzon. 
Bufferzonen uppgår till 30 meter från 
spårmitt för järnväg, 50 meter för 
motorväg, 30 meter för övriga större vägar 
samt 130 meter för kraftledning. 
Buffertzonen utgår från 

rekommendationer, byggnadsförbud och 
liknande som gäller för respektive 
infrastrukturtyp. Buffertzonerna utgör en 
markering om att visst avstånd ska beaktas 
men utgör här ingen definitiv avgränsning. 
Håbo kommuns riktlinjer kopplat till dessa 
avstånd presenteras i 4.3 Kommunikationer 
för järnväg och väg samt i 4.8 Hälsa, 
säkerhet, risk för kraftledningar.  

5.1.5 Grönområde 
Markanvändningskategorin grönområde 
avser områden som fyller en viktig 
funktion för friluftsliv och rekreation. Det 
kan utgöras av exempelvis parker och 
naturmark i tätortsmiljö samt olika typer av 
rekreationsområden. Mindre parker och 
grönområden inkluderas i kategorin 
stadsbygd medan områden som på grund 
av deras stora betydelse för ett större 
omland bör skiljas ut från övrig 
bebyggelsemiljö inkluderas i kategorin 
grönområde.  

5.1.6 Skyddad natur 
Områden med stora friluftslivs-, natur eller 
landskapsvärden där värdena är 
överordnad annan mark- och 
vattenanvändning är kategoriserad som 
skyddad natur. Markanvändningskategorin 
tillämpas på naturreservat, Natura 2000-
områden samt områden av riksintresse för 
naturvården.  

5.1.7 Kultur 
Inom markanvändningskategorin kultur 
ingår större besöksmål som är viktiga 
utifrån ett besöksnäringsperspektiv samt ett 
antal byar på landsbygden som på grund av 
dess kulturhistoriska miljö skyddas av 
områdesbestämmelser.  
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5.2 Förändringsområde 
Inom förändringsområden planeras en 
förändring av mark- och 
vattenanvändningen ske, som innebär att 
områdets nuvarande användning helt eller 
delvis ändras. Tidshorisonten på 
förändringen varierar mellan olika 
områden. 

Områden utpekade som förändrings-
områden redovisas utifrån de presenterade 
markanvändningskategorierna i 5.1 
Nuvarande markanvändning. Utöver dessa 
kategorier förekommer även 
förändringsområde – blandad 
markanvändning. Föreslagen förändring 
presenteras för respektive område nedan.  

5.2.1 Stadsbygd 
Zon 1 Kvarterstad 

Förändringsområden i zon 1, kvartersstad 
är lokaliserad i de centrala delarna av 
Bålsta och syftar till att utöka tätortens 
stadskärna, i enlighet med Håbometoden 
skapa stadsstruktur, se vidare kapitel tre.  

1A Centrala Bålsta 

Pågående planer för Bålsta centrum, som 
utgår från antaget planprogram för 
området, ingår i zonen och ska prioriteras 
under den första tiden av planperioden. 
Området ska förtätas och planeringen utgår 
från ett hållbart resande. Goda förbindelser 
till och från resecentrum ska utvecklas och 
trafikslag som gång, cykel och 
kollektivtrafik ska gynnas. 
Parkeringsmöjligheter för både cykel och 
bil inom området är viktigt för att 
underlätta byte av trafikslag och främja 
pendlingsmöjligheterna från resecentrum.  

Ett funktionellt samband ska utvecklas 
mellan pendeltågsstationen och centrum, 
bland annat genom att skapa ett naturligt 
gångstråk mellan de två områdena. Inom 
området ska boende och verksamheter 
integreras, för att få fler människor i 
rörelse under en större del av dygnet. 
Fasader ska öppnas upp och områdets 
belysning och gestaltning ska skapa en 

Figur 24. Områden i kategorin Stadsbygd zon 1 Kvarterstad.  
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plats där folk vill vistas. Ett torg, med 
anslutande gång- och cykelvägar ska 
tillkomma för att skapa en naturlig 
mötesplats i de centrala delarna av Bålsta. 
Från Bålstaåsen ska ett blågrönt stråk 
genom Bålsta centrum till Gröna dalen 
utvecklas, se vidare 5.2.4 Grönområde. 

Den del av Stockholmsvägen som ligger 
inom zon 1 ska ändra karaktär och fylla 
funktionen av en stadsgata, där 
hastigheterna är låga och utformning samt 
utbud av funktioner uppmuntrar till liv och 
rörelse.  

Gröna Dalenskolan samt intilliggande 
idrottsplatser omfattas även av 
förändringsområde zon 1. På sikt bör 
området ändra karaktär, i enlighet med 
markanvändningskategorin zon 1 
kvartersstad, för ett effektivt nyttjande av 
den centrala marken.  

1B Bålstaåsen 

Delar av Bålstaåsen är kartlagd som zon 1. 
Området sträcker sig längs med järnvägens 
östra sida samt längs med planerad 
anslutningsväg till E18, se vidare under 
5.2.3 Infrastruktur. Området ska utvecklas 
så att planerad vägsträckning får 
karaktären av en stadsgata, likt planerna 
för Stockholmsvägen i de centrala delarna 
av Bålsta.  

Tillkommande bebyggelse bidrar till en 
god stadsmiljö i de centrala delarna av 
Bålsta, genom att utformas enligt zon 1 
kvartersstad. Området ska bidra till att 
utveckla stadslivet i de centrala delarna av 
Bålsta samt skapa nya mötesplatser. 
Miljöerna som skapas ska bidra med 
attraktivitet inte endast för boende i 
området utan även för övriga 
kommuninvånare samt besökare.  

Området ligger mycket centralt, med 
närhet till kommunens resecentrum samt 
ovan beskrivna Bålsta centrum. En fortsatt 
bebyggelseutveckling i området tar tillvara 
på de goda infrastrukturförutsättningar som 
finns i området samt bidrar till att 

resecentrum med pendel- och 
regionaltågstrafik nyttjas fullt ut.  

Området ianspråktar delar av nuvarande 
grönområde på Bålstaåsen. De höga natur-, 
kultur- och friluftslivsvärden som idag 
finns i området ställer krav på varsamhet. 
Den nya bebyggelsens ska särskilt 
anpassas till dess placering i natursköna 
omgivningar.  

Som kompensationsåtgärd, och för att 
säkerställa att kvarvarande grönområde 
bevaras på lång sikt, ska reservatsbildning 
eller likvärdigt skydd för återstående del av 
Bålstaåsen inrättas. Se vidare gällande 
kompensationsåtgärd under avsnitt 
Bålstaåsen i 5.2.5 Skyddad natur. Ett grönt 
samband som sträcker sig från Granåsen, 
genom grönområdet på Bålstaåsen och 
vidare söderut mot Lillsjön ska utvecklas.  

Påverkan på vattenkvaliteten är en viktig 
fråga att belysa i samband med utveckling 
av området. Det gäller påverkan på såväl 
grundvattenförekomsten Vreta-Bålsta samt 
ytvattenförekomsten Lilla Ullfjärden.  

Zon 2 Småstad 

Markanvändningskategorin zon 2 småstad 
är i hög utsträckning lokaliserad i 
anslutning till zon 1, till stor del längs med 
Stockholmsvägen samt Kalmarviken. 
Zonen fungerar som en gradvis övergång 
mellan den täta, högre bebyggelsen i zon 1 
och den lägre, ofta fristående bebyggelsen i 
zon 3 och 4.  

2A Stockholmsvägen 

Befintligt småstadsområde i Gamla Bålsta 
bör på sikt utökas och kopplas samman 
med de centrala delarna av Bålsta, 
framförallt längs med Stockholmsvägen. 
Ett aktivt användande av stadsrummet ska 
prägla området, vilket delvis möjliggörs 
genom en ny anslutningsväg mellan Bålsta 
centrum och väg E18, och den avlastning 
av trafik på Stockholmsvägen som den 
innebär. Se vidare 5.2.3 Infrastruktur.  
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Längs med Stockholmsvägen bör en mer 
samordnad bebyggelse eftersträvas. Handel 
blandas med boende i flervåningshus, för 
att få karaktären av en småstad. Ny 
bebyggelse ska i gestaltning och karaktär 
anpassas till befintligt zon 2-område i 
Gamla Bålsta. Gång, cykel och 
kollektivtrafik ska premieras. 

På längre sikt ska en fortsatt utveckling av 
småstadskaraktären i enlighet med 
markanvändningskategorin zon 2 småstad 
möjliggöras i Västerängen ner mot Gröna 
dalen samt norr om befintliga Gamla 
Bålsta. 

Småstadskaraktären enligt kategorin zon 2 
småstad ska fortsätta söder om de centrala 
delarna av Bålsta och skapa en koppling 
mot Mälaren. Genom en sådan utveckling 
tillvaratas närheten till vattnet och 
attraktiva Mälarnära miljöer tas tillvara och 
utvecklas på ett effektivt sätt. En 

strandnära utveckling och en förstärkt 
tillgänglighet till Mälaren fokuseras 
därmed till områden som redan är 
ianspråktagna.  

2B Kalmarviken 

På sikt kan stora delar av Kalmarviken 
omvandlas till en småstadskaraktär enligt 
zon 2. Området från de centrala delarna av 
Bålsta, längs med Stockholmsvägen 
söderut till Kalmarsand, ska prioriteras. 
Stockholmsvägens tänkta förändring i 
karaktär, som beskrivs ovan, ska fortsätta 
inom detta område.  

En gång- och cykelväg från området, 
söderut till Upplands-Bro kommun ska 
anläggas, se vidare 5.2.3 Infrastruktur. 
Genomfartstrafik till området och vidare 
mot Upplands-Bro kommun bör ledas om 
på en ny vägsträckning som går i de östra 
delarna av området, närmre det av 
järnvägen bullerutsatta området. 

2C Bista 

Bista verksamhetsområde upptar en stor 
del av marken längs med Kalmarviken 
sydvästra strand. Området planeras att på 
sikt omvandlas från verksamhetsområde 
till ett område av småstadskaraktär enligt 
zon 2. En sådan utveckling av området 
tillvaratar närheten samt ökar 
tillgängligheten till Mälaren för hela 
Bålsta. Med hänsyn till strandskyddet 
bedöms området vara lämpligt för 
tillgängliggörande av Mälaren, då marken 
redan idag är ianspråktagen.  

Figur 25. Områden i kategorin Stadsbygd zon 2 

Småstad. 
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Zon 3 Trädgårdsstad 

Markanvändningskategorin zon 3 
Trädgårdsstad är framförallt lokaliserad i 
anslutning till zon 2.   

 

Figur 25. Områden i kategorin Stadsbygd zon 3 

Trädgårdsstad. 

3A Kraftleden-Kalmarleden 

Förändringsområdet längs med 
huvudlederna Kraftleden-Kalmarleden 
syftar till att binda ihop befintliga 
bebyggelseområden längs med Kraftleden 
med förändringsområdena i Kalmarviken. 

Zon 3-området lokaliseras längs med den 
anslutningsväg som ska sammanlänka 
Kraftleden och Kalmarleden, se vidare 
5.2.3 Infrastruktur. 

Nuvarande markanvändning består i 
huvudsak av åkermark och övrig öppen 
mark. På grund av områdets läge inom 
Bålsta, dess närhet till de centrala delarna 
av Bålsta med koncentrationer av 
funktioner och kollektivtrafik samt på 
grund av det bidrag till en mer 
sammankopplad och integrerad 
bebyggelsestruktur i Bålsta som 
förändringen medför är ett ianspråktagande 
av jordbruksmarken motiverad.  

Kultur- och naturvärden samt områdets 
rika förekomst av fornlämningar ska 
beaktas. Värdefulla grönområden, 
utpekade i mark- och 
vattenanvändningskartan, ska bevaras.  

3B Åsen 

Förändringsområdet är beläget i ett område 
som i dagsläget består av 
småhusbebyggelse på Bålstaåsen. Området 
ligger i anslutning till zon 1och zon 2 i de 
centrala delarna av Bålsta. 
Kompletteringar, förtätning samt 
förändringar i markanvändningen i 
området ska framförallt ske genom tillskott 
av flerbostadshus, för att på sikt omvandla 
området enligt trädgårdsstadsstrukturen i 
zon 3. Detta för att skapa en variation i 
utbudet av bostäder samt tillvarata och 
effektivt nyttja marken i ett så centralt 
läge. 



78 
 

Zon 4 Småhusbebyggelse 

Förändringsområden i kategorin 
småhusbebyggelse zon 4 lokaliseras 
lämpligen mellan befintliga 
bostadsområden för att skapa en mer 
sammankopplad och integrerad 
tätortsstruktur inom Bålsta. Områdena 
lokaliseras framförallt på mark som utgörs 
av mindre jordbruksmark inom Bålsta 
tätort.  

Ianspråktagandet av jordbruksmark 
motiveras genom områdenas läge samt 
dess bidrag till en mer sammankopplad och 
integrerad bebyggelsestruktur i Bålsta samt 
ett ökat underlag och förbättrade 
möjligheter för en effektiv kollektivtrafik 
och de hållbarhetsvärden som det medför. 

Figur 26. Områden i kategorin Stadsbygd zon 4 

Småhusbebyggelse. 
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5.2.2 Verksamheter 

4A Logistik Bålsta 

Pågående planering av Logistik Bålsta 
ingår i markanvändningskategorin 
förändringsområde verksamheter. Området 
ska omvandlas till ett logistikcentrum 
utifrån godkänt detaljplaneprogram. 
Stickspåret till järnvägen möjliggör goda 
förutsättningar att hantera gods på 
järnvägen.  

Platsen bedöms bland annat vara lämplig 
för en kombiterminal där omlastning 
mellan olika transportsätt kan ske. Stor 
hänsyn till befintlig bebyggelse i Skörby 
ska tas vid utveckling av området.  

Naturmark ianspråktas vid utveckling av 
området. De goda 
infrastrukturförutsättningar, som är en 
förutsättning för etablering av 
logistikverksamheter, samt det tillskott av 
arbetsplatser som området bidrar med 
motiverar ianspråktagandet av naturmark.  

4B Dragelund 

Längs med trafikplats Draget finns 
ytterligare förändringsområde för 
verksamhetsmark. Området ska nyttjas för 
verksamheter som gynnas av det attraktiva 
skyltläge som trafikplatsen innebär och 
som är förenliga med rådande 
bullersituation. Riktvärden för buller såväl 

som miljökvalitetsnormer för luft 
ska särskilt uppmärksammas vid 
utveckling inom området.  

Etableringar i området ska 
framförallt utgöras av 
kontorsverksamheter samt 
småindustri, som inte konkurrerar 
med befintliga 
verksamhetsetableringar i de 
centrala delarna av Bålsta.  

Området består idag till stor del av 
naturmark. Det tillskott i 
arbetsplatser som tillkommande 
verksamhetsmark bidrar med utgör 
huvudsakligt motiv till att 

ianspråkta naturmarken. Tillskapandet av 
fler arbetsplatser i kommunen, och därmed 
en utjämning av balansen mellan dag- och 
nattbefolkningen samt ett ökat stadsliv 
under dagtid, eftersträvas och föreslagen 
utveckling inom Dragelund bidrar till att 
uppnå detta.  

Inom intilliggande förändringsområde Nya 
Kalmarsand ska delar av området bevaras 
som naturområde. Området ska utvecklas 
och tillgängliggöras. Detta bidrar totalt sett 
till förstärkta rekreationsmöjligheter för 
hela området jämfört med idag då området 
är svårtillgängligt och outvecklat.  

4C Norr om E18 

Området norr om E18, i direkt anslutning 
till Draget och Dragelund ska förändras i 
likhet med förändringsområdet i 
Dragelund. Områdets geografiska 
utbredning kan komma att utökas, under 
förutsättning att samplanering sker med 
Upplands-Bro kommun.  

Förutsatt ett utökat område bör en grön 
koppling, från Granåsen vidare mot 
Stockholms län och Görvälnkilen, bevaras 
i samband med att området utvecklas till 
verksamhetsmark.  

Figur 26. Områden i kategorin Verksamheter. 
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5.2.2 Infrastruktur 
Vägförbindelser 

5A Trafikplats Bålsta C med länk till 
centrala Bålsta 

Bålsta utgör en regional kärna, i mötet 
mellan Uppsala och Stockholm län. En ny 
trafikplats, med anslutande väg till de 
centrala delarna av Bålsta, förespråkas för 
att möjliggöra den omfattande 
stadsförnyelse som föreslås i de centrala 
delarna av Bålsta. Vägens huvudsakliga 
syfte är att skapa en effektiv och tillgänglig 
anslutning mellan motorvägen och de 
centrala delarna av Bålsta och på så sätt 
avlasta den trafik som idag går från 
motorvägen via Stockholmsvägen till 
Bålsta centrum.  

Vägen syftar även till att skapa ett bättre 
sammankopplat vägnät i de centrala 
delarna av Bålsta. Anslutningsväg till 
befintliga bostäder på åsen, samt koppling 
till förändringsområdet i Grustaget ska 
genomföras för att uppnå detta. En 
vägdragning från resecentrum, via åsen till 
grustaget och därefter vidare mot befintlig 
trafikplats på E18 kan vara aktuellt i ett 
första skede, innan direkt anslutning till 
motorvägen genomförs. Möjligheterna att 
anlägga vägen, bland annat med hänsyn till 
höjdskillnader, utrymme, 
konstruktionstekniska, kostnadsmässiga 
samt biologiska aspekter ska utredas och 
ska genomföras i dialog med Trafikverket.  

Anslutningsvägen kommer utgöra den 
huvudsakliga vägtransportförbindelsen in 
till kommunen och för resande till 
kommunen kommer området kring vägen 
att utgöra det första intrycket av Bålsta. 
Vägen och området längs med vägen ska 
utformas med det i beaktande.  
Intilliggande förändringsområde stadsbygd 
zon 1 ska utformas så att vägsträckningen 
får karaktären av en stadsgata. Attraktiva 
stadsmiljöer som uppmuntrar till stadsliv 
genom en utformning som premierar gång- 
och cykeltrafikanter ska möjliggöras i 

likhet med förslaget i förändringsområdena 
längs med Stockholmsvägen. 

Vägförbindelsen bidrar till en ökad 
tillgänglighet till Bålsta centrum och tåg- 
samt busstationen för övriga delar av 
kommunen och underlättar byte till 
kollektiva färdmedel för ett fortsatt resande 
till och från kommunen.  

Inkräktandet på områdets höga natur-, 
kultur och friluftsvärden samt 
kompensation för detta hanteras vidare 
under 5.2.1 Stadsbygd respektive avsnitt 
Bålstaåsen under 5.2.4 Skyddad natur.  

5B Kraftleden-Kalmarleden 

En anslutningsväg mellan Kraftleden och 
Kalmarleden planeras för att skapa ett 
sammanlänkat väg- samt gång- och 
cykelvägnät i Bålsta. Anslutningen 
underlättar effektiva transporter på 
ringlederna. Området i anslutning till 
vägen föreslås förändras till 
trädgårdsstadskaraktär, se vidare 5.2.1 
Stadsbygd.  

5C Trafikplats Krägga/Stämsvik 

En trafikplats vid Krägga/Stämsvik som 
möjliggör av- och påfart från motorvägen 
bör tillkomma för att öka tillgängligheten 
till och från orten. Trafikplatsen placeras 
lämpligen där nuvarande väg till 
Krägga/Stämsvik korsar väg E18.  

Gång- och cykelvägförbindelser 

6A Bålsta – Ekilla 

En gång- och cykelväg från de centrala 
delarna av Bålsta, över motorvägen vid 
befintlig övergång via Granåsvägen, till 
Granåsen och vidare till Ekillabadet 
föreslås. Gång- och cykelvägen skapar en 
förbättrad tillgänglighet till natur- och 
rekreationsvärden norr om Bålsta, utan att 
kräva ett bilberoende.  

Förbindelsen fyller framförallt en viktig 
funktion för rekreations- och turismresor. 



81 
 

6B Gamla banvallen 

Längs med den före detta banvallen, över 
Ekolsundsviken till Enköpings kommun, 
kan en gång- och cykelväg anläggas. En 
sådan cykelväg fyller en regional funktion 
genom att koppla samman kommunerna 
samt skapa bättre förbindelser över sundet 
för boende i närområdet.  

I första hand är förbindelsen viktig för 
rekreations- och turismresor. 
Arbetspendling kan förekomma, men 
endast i begränsad omfattning.  

6C Bålsta – Bro 

En sammanhängande gång- och cykelväg 
från de centrala delarna av Bålsta, vidare 
söderut mot Kalmarsand och därefter till 
Bro i Upplands-Bro kommun förespråkas 
för att binda samman kommunen med 
Stockholmsregionens regionala 
cykelvägnät.  

En sådan gång- och cykelvägskoppling 
möjliggör både arbetspendling samt 
rekreations- och turismresor mellan 
kommunerna. 

6D Kraftleden 

En kompletterande gång- och cykelväg ska 
anläggas mellan Viby äng och Vibyskolan 
för att koppla samman befintligt gång- och 
cykelvägnät och skapa ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät 
som är trafikseparerat från motordriven 
fordonstrafik.  

Gång- och cykelvägen bör även förlängas 
längs med tillkommande anslutningsväg 
mellan Kraftleden och Kalmarleden. 

6E Kalmarleden 

En kompletterande gång- och cykelväg ska 
anläggas längs med Kalmarleden för att 
koppla samman befintligt gång- och 
cykelvägnät och skapa ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät 
längs med leden. 

6F Bålsta-Krägga/Stämsvik 

Längs med den före detta banvallen, 
mellan Bålsta och Krägga/Stämsvik, kan 
en gång- och cykelväg anläggas. Gång- 
och cykelvägen bidrar med förbättrade 
förbindelser mellan Krägga/Stämsvik och 
Bålsta och möjliggör för ett hållbart 
resande mellan orterna. En sådan cykelväg 
fyller en regional funktion då den 
tillsammans med föreslagen gång- och 
cykelväg över Ekolsund kopplar samman 
Håbo och Enköpings kommun.  

Gång- och cykelvägen möjliggör både 
arbetspendling samt rekreations- och 
turismresor.  

Övrig infrastruktur 

7A Kraftledning 

Längs med den sydvästra gränsen av 
Bålsta löper en 220 kV kraftledning. Delar 
av den markeras som förändringsområde i 
översiktsplanens mark- och 
vattenanvändningskarta. På sikt, i takt med 
att Bålsta växer, bör kraftledning grävas 
ned för att möjliggöra en fortsatt 
utveckling av tätorten och frigöra mark 
som i dagsläget begränsas på grund av 
nuvarande luftburen kraftledning. 

7B Förbindelse över Skofjärden vid 
Skokloster 

Från Skokloster, över sundet i Skofjärden, 
till Knivsta kommun är det cirka 800 
meter. En färje- eller broförbindelse över 
Skofjärden, från Skokloster slott till 
Knivsta kommun, skulle öka 
tillgängligheten och skapa en stark 
koppling mellan Skokloster tätort och 
Uppsala, Knivsta, Arlanda och 
Stockholmsregionen. På grund av befintlig 
infrastruktur och väghållare på vägarna i 
Skokloster bör förbindelsen utgå från 
Skokloster slott då transporter på 
Skohalvön till och från förbindelsen 
kommer ske på statlig väg. En förbindelse 
över Skofjärden kräver även 
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infrastrukturinvesteringar i Knivsta 
kommun.  

Arbetspendlingsbehov och -möjligheter, 
vinster för besöksnäringen, anläggnings- 
samt driftkostnader såväl som de 
möjligheter till fortsatt utveckling av 
Skokloster som förbindelsen skulle skapa 
bör utredas vidare. Möjlighet till 
finansiering bör klargöras innan 
utredningen påbörjas.  

Vid ett eventuellt inrättande av 
förbindelsen bör tillkommande 
infrastrukturbehov till Skokloster tätort 
samt ytterligare möjligheter till 
bostadsbyggnation i orten utredas, se 
vidare 4.1 Boende och befolkning under 
Övriga orter och landsbygd.   

5.2.3 Grönområde 
Markanvändningskategorin innefattar 
förändringsområden där den nya 
markanvändningen framförallt syftar till att 
utveckla friluftsliv-, rekreations- och 
fritidsaktiviteter.  

Gröna stråk 

Utpekade gröna stråk är schematiskt 
inritade och dess geografiska utbredning, 
framförallt vad gäller bredd, ska vara så 
pass omfattande att stråkets funktion för 
rekreation såväl som biologiska samband 
säkerställs. 

8A Granåsen-Bålstaåsen-Görvälnkilen 

I södra delen av Bålstaåsen föreslås 
utveckling av ett grönt stråk mot Lillsjön, 
längs med gamla banvallen. Stråket ska 
möjliggöra att till fots och med cykel 
transportera sig från norra delen av 
kommunen via bland annat Upplandsleden, 
vidare förbi Granåsen och Bålstaåsen, till 
Lillsjön och vidare mot Görvälnkilen i 
Stockholms län. Stråket utgör även ett 
viktigt grönt samband för den biologiska 
mångfalden.  

8B Gröna dalen 

Från Bålstaåsen, genom Bålsta centrum ner 
till Gröna dalen planeras ett blågrönt stråk 
utvecklas. Stråket ska skapa en koppling 
mellan åsen och Gröna dalen, samt i 
förlängningen utgöra en grön koppling till 
Mälaren.  

8C Gröna dalen 

Området i Gröna dalen avses utvecklas till 
en stadspark, vilket hanteras genom 
pågående planprogram för Gröna dalen. I 
området ska framförallt rekreations- och 
naturvärdesfunktioner, som exempelvis 
odlingar, stora öppna fält för olika 
aktiviteter, planteringar samt motionsspår 
tillskapas. Kultur- och fritidsanläggningar 
kan lokaliseras till området, samt till viss 
del även bostäder. Markstabiliteten ska 
avgöra var de olika funktionerna placeras i 
området. Stadsparken ska vara en naturlig 
mötesplats som erbjuder olika typer av 
aktiviteter året om. 

Kontakten mellan de centrala delarna av 
Bålsta och Mälaren är outvecklad trots den 
geografiska närheten. Möjligheten till 
vattenkontakt är en värdefull tillgång som 

Figur 27. Områden i kategorin Grönområde. 
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ska tillvaratas. Kontakten bör utvecklas 
genom att skapa möjligheter att på ett 
enkelt och säkert sätt ta sig mellan de 
centrala delarna av Bålsta och vattnet. Ett 
blågrönt gångstråk som binder ihop 
centrum med Aronsborgsviken i Mälaren 
ska tillkomma i Gröna dalen. Stråket bör, 
förutom att stärka kopplingen till Mälaren 
för de centrala delarna av Bålsta, även 
nyttjas för dagvattenhantering. Stor hänsyn 
till stråkets möjlighet till 
dagvattenhantering ska tas vid utformning 
av stråket. Dammar och vattenavrinning 
ska där det är möjligt utformas så att de 
tillför ett mervärde för parkområdet.  

5.2.4 Skyddad natur 
Markanvändningskategorin innefattar 
förändringsområden där den nya 
markanvändningen syftar till att inrätta 
eller ytterligare stärka skyddet av 
naturvärden. 

9A Bålstaåsen 

Bålstaåsen har höga natur-, kultur- och 
friluftslivsvärden och utgör tack vare dess 
centrala läge ett viktigt tätortsnära 
grönområde. Bålstaåsen är en viktig del i 
det gröna samband som sträcker sig från 
norra delen av kommunen, via Bålstaåsen 
och som i söder kopplar an till 
Stockholmsregionens gröna kil 
Görvälnkilen.  

Då delar av området föreslås få en 
förändrad markanvändning ska 
kompensation ske genom att områdets 
värden utvecklas, förstärks samt långsiktigt 
skyddas från ianspråktagande. Detta kan 
ske genom inrättande av ett naturreservat 
eller motsvarande, för att långsiktigt 
säkerställa områdets värden. Att skydda 
områdets naturvärden är en förutsättning 
för att föreslagen bebyggelseutveckling 
samt väganslutning ska kunna genomföras.  

Gränserna som anges i mark- och 
vattenanvändningskartan är inte exakta 
utan fastställs efter vidare utredning.  

9B Lillsjön 

Lillsjön och dess närområde har höga 
natur- och kulturvärden. Dessa ska 
uppmärksammas och skyddas. För att 
långsiktigt trygga områdets rekreations-, 
natur- samt kulturhistoriska värden ska ett 
naturreservat inrättas. Naturreservatet ska, 
förutom att bevara värdefulla biologiska 
värden, syfta till att utveckla områdets 
rekreations- och friluftslivsvärden. 
Området ska utvecklas till ett värdefullt 
tätortsnära grönområde med goda 
rekreationsmöjligheter. Förutom att utgöra 
ett viktigt rekreationsområde för boende 
skapar området även en god tillgängliget 
till natur för intilliggande verksamheter, 
vilket bidrar till att skapa attraktiva 
arbetsmiljöer. 

Lillsjön är en viktig del i det gröna 
samband som sträcker sig från norra delen 
av kommunen, via Bålstaåsen och som i 

Figur 28. Förändringsområde i kategorin Skyddad 

natur.  
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söder kopplar an till Stockholmsregionens 
gröna kil Görvälnkilen.  

Gränserna som anges i mark- och 
vattenanvändningskartan är inte exakta 
utan fastställs efter vidare utredning.  

5.2.5 Förändringsområde blandad 
markanvändning  

Inom markanvändningskategorin 
förändringsområde blandad 
markanvändning är den nya 
användningstypen för området ännu inte 
specificerad.  

10A Grustaget 

Det tidigare grustaget, som ligger mellan 
trafikplats Draget och Bålstaåsen, tillhör 
markanvändningskategorin 
förändringsområde blandad 
markanvändning. Området är på grund av 
tidigare täktverksamhet ianspråktaget. Det 
har goda infrastrukturförbindelser samt ett 
centralt läge, framförallt om en ny 
trafikplats samt anslutningsväg till de 

centrala delarna av Bålsta tillkommer. 
Området bör därför utnyttjas vid en fortsatt 
utveckling av Bålsta. Områdets koppling 
till de centrala delarna av Bålsta innebär 
komplicerade höjdförhållanden och kan 
försvåra en god sammanlänkning mellan 
områdena, vilket måste utredas vidare.  

Zonen längs med E18 bör användas för 
ändamål förenliga med rådande 
bullersituation och som tar tillvara på det 
attraktiva skyltläge som lokaliseringen 
innebär. Framtida behov, genomförande av 
tillkommande trafikled samt övriga 
utredningar gällande områdets lämplighet 
bör vägleda det slutliga valet av 
markanvändningskategori.  

Områdets närhet till Bålsta centrum gör 
delar av området lämpligt för stadsbygd av 
typen zon 1 eller 2.  

Inom området finns värdefulla naturvärden 
i form av en våtmark samt förekomst av 
vattensalamander. Dessa ska värnas vid en 
utveckling av området. Området är särskilt 
känsligt för miljöfarligt läckage till 
grundvatten och detta ska beaktas när 
framtida markanvändning utreds.  

10B Nya Kalmarsand 
Området ligger relativt centralt, med god 
tillgänglighet till motorväg såväl som 
vattenmiljöer. Tillgången till service och 
restauranger kommer vara god i samband 
med utveckling av intilliggande 
förändringsområde i kategorin zon 2. En 
fortsatt utveckling av Bålsta, inom utpekat 
område, är därför intressant för att fortsätta 
förtäta Bålsta.  

Delar av området ska utgöras av 
bostadsbebyggelse. Utformning i 
intilliggande förändringsområde zon 2 
Kalmarviken avgör lämplig 
stadsbyggnadszon samt utformning i 
förändringsområdet. Rådande behov och 
områdets möjlighet att tillföra variation 
och ett breddat utbud i tillkommande 
bostadsbyggnation i kommunen ska även 

Figur 29. Områden i kategorin Förändringsområde 

blandad markanvändning. 
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beaktas vid beslut om lämplig 
stadsbyggnadszon.  

Att området inte tidigare är ianspråktaget 
innebär att nya infrastrukturinvesteringar 
kommer att krävas, vilket ska utredas i 
samband med utredning av framtida 
markanvändning.  

Rekreationsvärdena i området ska 
uppmärksammas och delar av 
förändringsområdet ska utgöras av 
grönområde med utvecklade natur- samt 
rekreationsvärden. Ett grönt samband från 
Lillsjön mot Görvälnkilen i Stockholms län 
ska bevaras. Grönområdet placeras 
lämpligen nordost om tillkommande 
bebyggelse, som en avgränsning mot det i 
norr angränsande verksamhetsområdet 
Dragelund.  

Genom att utveckla de gröna värdena och 
förstärka kvaliteter i delar av det område 
som idag utgör naturmark ökar den 
upplevda tillgången till grönområden. 
Tillgängligheten ska förstärkas.  

5.3 Omvandlingsområde 
Omvandlingsområden utgörs av 
bebyggelseområden, som ursprungligen 
var avsedda för fritidshus, men som i 
varierande omfattning omvandlats till 
permanentbostäder. 

Markanvändningskategorin 
omvandlingsområde innebär att den typen 
av omvandling kan komma att fortgå, men 
ingen vidareutveckling genom ytterligare 
nybyggnation föreslås inom områdena.  

Söder om Bålsta, längs med Mälaren, finns 
ett antal bebyggelseområden som i 
varierande omfattning har omvandlats från 
fritidshusområden till permanentbostäder. 
Visst förändringstryck finns inom 
områdena.  

Omvandlingsområdena ligger inte i direkt 
anslutning till Bålsta, och en väl utbyggd 
infrastruktur saknas. Möjligheterna att med 
gång, cykel eller kollektivtrafik resa till de 
centrala delarna av Bålsta är begränsade. 
En utveckling inom dessa områden skulle i 
dagsläget innebära starkt bilberoende 
bostadsområden.  

Utvecklingen i dessa områden kräver ett 
helhetstag för att skapa goda 
förutsättningar till nya effektiva 
infrastrukturlösningar samt en god 
sammanlänkning med övriga 
bebyggelseområden i Bålsta.  

På lång sikt, när föreslagen utveckling 
skett i Bålsta, kan markanvändning i dessa 
områden komma att omvärderas. Att binda 
samman dessa med Bålsta kan i en framtid 
bli aktuellt.  

Att utveckla dessa områden innebär på 
grund av dess avskildhet samt bristande 
infrastruktur stora kommunalekonomiska 
kostnader samt negativa konsekvenser för 
en ekologisk hållbarhet. En eventuell 
utveckling ska därför ske först när övrig 
utveckling i Bålsta kommit till stånd.  

Figur 30. Områden i kategorin Omvandlingsområde. 
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