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Detaljplaneprocessen  

Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör, men det är 

Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett positivt beslut 

kan arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan påbörjas. När förslaget anses vara färdigt 

kan planen gå ut på samråd. Det är här i processen denna plan är nu. Under tiden för samrådet 

har sakägare, myndigheter och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. De 

synpunkter som kommit in, skriftligen (via brev eller e-post), sammanställs och besvaras av 

kommunen i en samrådsredogörelse.  

 

Förslaget bearbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för granskningen 

finns möjlighet att lämna synpunkter på det justerade planförslaget. De synpunkter som, 

skriftligen, kommer in sammanställs och besvaras av kommunen i ett utlåtande. Utifrån 

utlåtandet kan en del mindre ändringar göras i planen innan den lämnas över till 

kommunfullmäktige för antagande. Efter att planen antagits löper en tre veckors prövotid då 

planen kan överklagas. Om ingen överklagan kommit in, vinner planen laga kraft. Vid 

överklagande prövas planen av Mark- och miljödomstolen. 
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1. PLANBESKRIVNING 

En planbeskrivning ska redovisa planens syfte, dess innebörd och förutsättningar, hur planen 

ska genomföras samt konsekvenserna av genomförandet. Planbeskrivningen ska endast vara 

vägledande och är, till skillnad från Plankartan, inte juridiskt bindande.  

Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar: 

 En inledningsdel som beskriver planens syfte, innehåll och sammanfattning av 

planbeskrivningen. 

 Platsens förutsättningar och planförslag. Innehåller en nulägesbeskrivning och planens 

innehåll samt förtydligande av de planbestämmelser som finns med på plankartan. 

 Genomförande. Beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 

tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av planen.  

 Konsekvenser av planens genomförande. Beskriver konsekvenser av ett genomförande 

av planen och redovisar utfallet av behovsbedömningen.  

 

1.1 Inledning och syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av fastigheterna Bista 3:5 och 3:6. Då 

området söder om dessa fastigheter inte heller är detaljplanelagt föreslås detta tas med i 

planarbetet. Ett ytterligare syfte med detaljplanen är att utreda om det går att nyttja den gamla 

järnvägsbron över Södra Bålstaleden som GC-väg. 

 

1.2 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller 

upphävs. 

 

1.3 Tidigare ställningstagande 

En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del planer 

visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan andra riktar in sig på 

specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande detaljplaner spelar också in, i 

de fall sådana finns.  

 

1.3.1 Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 

Kommunfullmäktige antog Håbos vision Vårt Håbo 2030 den 24 mars 2014. Visionen är 

vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas till år 2030. Den är en 

övergripande strategi för arbetet inom samtliga verksamhetsområden. Visionen består av fyra 

inriktningar.  

 

Den första inriktningen handlar om att 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 vi erbjuder tillgängliggörs regionen.  
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Den andra inriktningen handlar om att Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen 

genom att tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har 

kommunen ett stort ansvar att förvalta och bevara dessa miljöer.  

 

Den tredje inriktningen handlar om att Bålsta ska vara en levande småstad med en intressant 

mix av människor, aktiviteter och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls 

och småstadens stillhet. I Håbo kommun ställs krav på stadsbyggande med långsiktigt 

perspektiv med variationsrik arkitektur av hög kvalitet.  

 

Den sista inriktningen handlar om hållbara Håbo. Kommunen tar sitt långsiktiga ansvar för 

natur och klimat och är energieffektiv och fossilbränslefri. Kommunen strävar efter att vara 

oberoende av fossila bränslen och bygger upp energismarta alternativ. Väl genomtänkt 

planering av bebyggelse minska behovet av bilresor och underlättar för kollektivtrafik, 

fotgängare och cyklister.  

 

Planförslaget bemöter visionens första mål genom att öka kommunens möjlighet att erbjuda 

bostäder. Området har ett strategiskt bra läge med närhet till olika typer av kommunikationer. 

En utveckling av området kommer gynna näringslivet och arbetsmarknaden i Håbo kommun. 

 

1.3.2 Miljöstrategi  

Håbo kommun har sedan 2015 en miljöstrategi, vilken identifierar utmaningar och krav för att 

kommunens utveckling ska ske på ett hållbart sätt. Strategin är även kommunens sätt att ta sig 

an de nationella miljökvalitetsmålen som fastställts av riksdagen. Inriktningen i Håbo är 

fokuserad till tre huvudområden: 

 Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila utsläpp 

och giftiga metaller och då sträva efter att bli en fossilbränslefri kommun till och med 

2050. 

 Att 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. 

 Att 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. 

 

För planering i detaljplaneskedet finns möjligheter att arbeta med lokalisering av bebyggelse 

och koppling mellan skilda transportslag för att minska beroendet av bil/fossilbränsle. Det är 

även i detta skede viktigt att de lokala förutsättningarna för vattenhantering kartläggs och 

hanteras, med starkt fokus på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 

Vid planering är det även av vikt att naturmiljöer och grönska generellt vävs in i planer, så att 

planerad verksamhet drar nytta av befintliga förutsättningar. Samtidigt får planen inte äventyra 

värden, vare sig för den biologiska mångfalden eller för friluftsliv och rekreation. 
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Planförslaget:  

Aktuellt område ligger intill ett skogsområde för tätortsnära rekreation. Platsen har goda 

förutsättningar för vattenhantering i och med relativt genomsläpplig mark. Lokalt 

omhändertagande av dagvatten bör därmed inte vara något problem. Stora flöden kommer i 

framtiden eventuellt att kunna avledas västerut mot dagvattendammarna som planeras i Gröna 

dalen (Projektet är idag i programskedet). Allmänna kommunikationer finns i närområdet. 

 

1.3.3 Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan 

Planområdet omfattas av den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 14 

juni 2010. Några av planeringsinriktningarna för näringslivet i Bålsta tätort är att utveckla 

befintligt näringsliv, medverka till att skapa nya företag, arbeta för att fler företag etablerar sig 

i kommunen, det ska vara enkelt att driva företag i kommunen, samt utveckla nya 

industriområden så att fler Bålstabor kan få möjlighet att arbeta på hemmaplan. 

 

Planförslag:  

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort (2010) beskrivs inte utvecklingen av 

redan ianspråktagna områden, eller områden under planering. Områdets användning utgörs 

av industriområde, markreservat för järnväg. Förändrad markanvändning till bostäder 

föreslås efter Stockholmsvägen. Då dessa är befintliga är det något oklart vad som menas, men 

det kan tolkas som ett förslag till förtätning. Denna detaljplan strider inte mot översiktsplan.   

 

1.3.4 Planområde och angränsande detaljplaner 

Planområdet omfattas inte av detaljplan, men ansluter till ett antal. Norr om fastigheten finns 

detaljplanen Bålsta 1:2, Väppeby 7:2 m.fl. Mälarbanan (260) från 1994 som främst behandlar 

Mälarbanan, men bland annat även bostadsbebyggelsen norr om Bista 15:7. 

Genomförandetiden har även här gått ut. 

 

I närområdet finns även två pågående detaljplaneprojekt, i nordväst Väppeby 7:18 m.fl. den så 

kallade Tvåhusplanen med syfte att skapa cirka 350 bostäder. Denna plan har nyligen vunnit 

laga kraft. I sydväst pågår arbete med detaljplan för del av Kalmarsand, även det med 

huvudsyfte kopplat till bostadsutbyggnad. 

 

Väster om planområdet finns två äldre byggnadsplaner K3 och K9. Dessa är främst planer för 

bostäder och industri. Genomförandetiden för båda har gått ut. Detta planförslag berörs endast 

av den angränsande användningen, Allmän plats, väg. Detta gäller för både K3 och K9. 
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Planområdets läge i förhållande till gällande planer.  

 

1.3.5 Kommunala beslut i övrigt 

Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2018-06-19 (§ 129) i och med att man valde 

att inkludera området i detaljplan för Bista 15:7 mfl. I beslut 2019-02-11 (§ 5) valde 

kommunstyrelsen att bryta ut detta område och låta det bli en separat detaljplan samt att skicka 

ut planen på samråd. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 

Planbeskrivningen ska redogöra för de fysiska förutsättningar som står bakom motiven till 

planens utformning. Förutom naturliga förutsättningar, som markförhållande, handlar det bland 

annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. För 

underrubriker, som berörs, redogörs även för planens förslag till framtida användande. 

 

2.1 Bakgrund 

Den 15 januari 2016 inkom, från fastighetsägaren Bålsta Business Park AB (tidigare 

Chemetall), en ansökan om planbesked för fastigheten Bista 15:7. Ansökan gällde förändrad 

användning för befintlig byggnad (tidigare ej planlagd kemisk industri) till kontor och handel 

samt avstyckning av två tomter på vardera 2000 kvm. Efter detta har konstaterats att 

avstyckning inte längre var aktuellt, men att samma byggrätt, för ytterligare omkring 3000 kvm 

handel var av intresse. Under 2018 framkom att 746 Dyarne hade intresse av att förvärva 

fastigheter precis väster om Bista 15:7. Då det finns stora synergier i att möjliggöra båda 

projekten i en och samma detaljplan togs beslut i juni 2018 att utöka planområdet till 

fastigheterna precis väster om Mälarbanan som ej heller är detaljplanelagda. 2019-02-11  

beslutades att separera verksamhetsdelen och bostadsdelen i separata planarbeten. 

 

2.1.1 Plandata 

Planområdet är beläget öster om Bålsta centrum, mellan E18 och Stockholmsvägen, ca 1,2 km 

(flygväg) från Bålsta centrum. Området angränsar i öster till Dragets verksamhetsområde. I 

söder gränsar området till Södra Bålstaleden samt i norr till framtida bostadsområde 

”tvåhusområdet” samt till Bålstaåsen, ett skogsområde. Planområdets areal är ca 1,7 ha.   

 

 
Planområdets läge i förhållande till Bålsta centrum 
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2.1.2 Riksintressen  

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt 

viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och 

exploatering men också för till, till exempel yrkesfiske och rennäring. 

 

Begreppet riksintresse används om två olika typer av områden. Dels större områden som 

riksdagen beslutat om i 4 kap. miljöbalken dels områden som är riksintressen enligt 3 kap. 

miljöbalken och där den ansvariga nationella myndigheten har ett ansvar för att ange anspråk. 

 

Planförslaget berörs av riksintresset Mälarbanan som delvis omfattas av gällande detaljplan. 

Enligt Trafikverkets krav ska en zon på 30 meter närmaste järnvägsspår (spårmitt) lämnas fri 

från byggnader där människor uppehåller sig stadigvarande. 

 

2.1.3 Strandskydd 

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar 

och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land 

och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs 

för att säkerställa något av strandskyddets syften. 

 

Planförslaget berörs inte av något strandskydd.  

 

2.1.4 Fornlämningar 

Med begreppet fornlämning avses enligt kulturmiljölagen (KML) ”lämningar efter människors 

verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt 

övergivna”. Ett antal kategorier av lämningar, bland annat gravplatser, ristningar, boplatser, 

arbetsplatser, kultplatser, kulturlager, ruiner och äldre skeppsvrak, är skyddade som 

fornlämningar. För att lämningen ska bedömas som fornlämning krävs också att den kan antas 

vara tillkommen före år 1850. Vissa yngre lämningar kan förklaras som fornlämning genom 

beslut av länsstyrelsen. 

 

Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra eller skada en fornlämning, till 

exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks över. 

 

Inga fornlämningar har hittats inom aktuellt planområde men om en sådan hittats under 

markarbete måste arbetet avslutas och fyndet anmälas till Länsstyrelsen. 

 

2.2 Natur 

Marken varierar från tidigare grusås där grus utvunnits i östra delen av planområdet till 

nuvarande banvall som skär genom området. Väster om denna finns tidigare banvall samt 

villatomter. Hela området är starkt format av mänsklig påverkan. 
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2.2.1 Mark och vegetation 

Det finns gles skogsliknande vegetation i område med bestämmelse NATUR. Träd har 

tillkommit på den före detta banvallen som får bestämmelse gång- och cykelväg. Dessa kommer 

försvinna i och med att denna anläggs.  

 

Planförslag:  

Planförslaget kommer innebära schaktning och andra typer av ingrepp på de fastigheter som 

avses exploateras. På mark avsedd som NATUR avses ingen förändring ske. 

 

2.2.2 Naturvärden 

Inga konstaterade naturvärden finns inom planområdet. En större ek står på naturmarken i 

sydvästra delen av planområdet. 

 

2.2.3 Geotekniska förhållande 

Planområdet ingår i ett större ås-system som löper i nord-sydlig riktning. Större delen av 

området utgörs av isälvssediment, det vill säga grovkornigt åsmaterial. Väster om Mälarbanan 

återfinns främst finare material som lera och sand. 

 
Utdrag ur SGUs jordartskarta. Gul: postglacial finlera Orange: sand Grön: isälvssediment 

 

Planförslag:  

Det förutsätts de förändringar i marknivån sker varsamt och på ett sätt som säkerställer att 

nivåerna dels skapasr ett säkert byggande samt en estetiskt tilltalande stadsbild. 

 

2.2.4 Grund- och ytvatten 

Planområdet utgörs till stor del av genomsläppliga material. Grundvattennivån i området har 

dock konstaterats vara låg, ca 16 meter under markytan. Ytvatten skall omhändertas lokalt och 

endast när nederbördsmängderna är stora skall dessa få avledas. 
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Planförslag:  

Dagvatten ska omhändertas lokalt i den utsträckning det är möjligt. 

 

2.3 Befintlig och planerad bebyggelse 

Utanför planområdet finns i väst och nord olika typer av bostadsbebyggelse. Österut återfinns 

Dragets verksamhetsområde med försäljning och service av olika typer av fordon. 

 

Planförslag:  

Det planeras för ersättning av befintlig bostadsbebyggelse med samma användningsändamål, 

men med högre exploatering. 

 

2.3.1 Bostäder 

I dagsläget finns fyra fastigheter med bostadshus (enfamiljshus) inom detaljplanen.  

 

Planförslag:  

Förslaget innebär att två av enfamiljshusen rivs och ersätts med stadsradhus. Bedömningen är 

att max två radhus av den typen som föreslås går att få in på dessa fastigheter med tanke på 

parkeringar, dagvattenhantering, solförhållanden och grönytor. 

 

 
Tidig modell av Bista 3:5 och 3:6 sedd från väst, med tätare exploatering än vad som föreslås i samrådsförslaget.  

 

 

2.3.2 Offentlig och kommersiell service 

Behovet av offentlig service försörjs väl inom Bålsta tätort. Inom befintligt 

verksamhetsområde, öster om aktuellt planområde, finns kommersiell service i from av 

bilhandel, försäljning av vitvaror, husvagnar och husbilar samt liknande som är att betrakta som 
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externetablering inom Bålsta tätort. Dessutom planeras en större livsmedelshandel öppna precis 

söder om planområdet under de närmaste åren. 

 

Planförslag: 

Planen ger marginellt ökade förutsättningar för utnyttjande för ytterligare etableringar. 

 

2.3.3 Stadsbild/landskapsbild och angränsande bebyggelse 

Väster om Mälarbanan har planområdet en småstadskaraktär.  

 

Planförslag:  

Planförslaget bidrar till att förstärka nuvarande stadsbild. Där nya bostäder planeras kommer 

delvis få ändrad karaktär trots att användningen (bostäder) inte ändras. Genom denna 

detaljplan sprids karaktären från närliggande bostadsområden med ett tydligt fokus på 

flerbostadshus. 

 

2.3.4 Tillgänglighet 

Planområdets tillgänglighet anses idag vara tillfredsställande.  

 

Planförslag:  

Den nya bebyggelsen ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt Plan- och bygglagen. 

 

2.4 Det offentliga rummet 

2.4.1 Gatustruktur och gatumiljö 

Angöringen till planområdet sker idag i huvudsak från Stockholmsvägen.  

 

Planförslag:  

Inga direkta förändringar planera. Utfartsförbud läggs in mot Stockholmnsvägen för att inte 

utfarterna ska kunna bli fler. 

 

2.4.2 Trafikflöden och prognos 

Den förväntade totala trafiken för prognosår 2030 har beräknats för Stockholmsvägen och 

Håtunavägen. De trafikmängder som beräknats är uppräknade med 1,5 % per år till år 2030. 

Teoretiskt skulle detta innebära att trafiken på Stockholmsvägen ökar från 8600 ÅDT år 2015 

till 11300 ÅDT år 2030.  

 

Håtunavägen kommer i och med ombyggnaden 2019-2020 att begränsas för tung trafik, vilket 

innebär att trafiken minskar från 560 ÅDT år 2015 till 200 ÅDT år 2030. Trafikmätning utförda 

under år 2015 visar att den obehöriga trafiken på Håtunavägen under järnvägen är betydande. 

Enligt mätningen passerar ca 700 fordon under Mälarbanan, av dessa bedöms ca 20 % av dessa 

fordon (140 ÅDT) utgöra behörig trafik. Den enda trafik som är behörig att använda passagen 

under Mälarbanan är trafik till och från fastigheterna på Väppebyvägen.  
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En trafikkapacitetsanalys har genomförts för Skeppsrondellen. Cirkulationsplatsen har bedömts 

ha en god kapacitet och trafiksäkerhet, viss risk för köbildning till Kalmarrondellen bedöms 

dock finnas vid hög trafikalstring.  

 

Enligt trafikmätningar genomförda i maj 2015 låg antalet fordonsrörelser längs Södra 

Bålstaleden på cirka 10 000. Skyltad hastighet är 50km/h, men genomsnittlig hastighet var 56 

km/h. Det pågår ett arbete med en övergripande trafikanalys för Bålsta tätort, där bland annat 

Södra Bålstaleden ingår. Analysen har prognosår 2040, och visar preliminärt på stor risk för 

omfattande köer.  

 

Planförslag: 

I förhållande till befintlig trafikmängd bedöms planförslaget leda till en marginell ökning i 

trafikmängd. Detta då antalet bostäder ökar något. 

 

2.4.3 Kollektivtrafik 

Förutsättningarna för kollektivt resande är goda. Närmaste busshållplats (Kalmar Livs) ligger 

endast ca 50 m från västra kanten av planområdet. Bålsta järnvägsstation ligger ca 600 m 

fågelvägen från planområdet men är praktiken längre (ca 1 km) då enda entrén till stationen 

ligger i norra delen av stationsområdet. Det är dock planerat för att kunna öppna en sydlig 

ingång till stationen. Vissa tekniska lösningar är också förberedda för en sådan ingång. 

 

Planförslaget utgör i sig ett argument för att skapa en sydlig entré till järnvägsstationen. 

 

2.4.4 Angöring 

Angöringen till hälften av dagens bostäder nås från Stockholmsvägen 

 

Planförslag:  

Ingen förändring föreslås. 

 

2.4.5 Parkering 

Riktlinjer i kommunens parkeringspolicy ska efterföljas.  

 

Planförslag:  

För planområdet som avser bostäder gäller generellt 1,0 bilplatser/lägenhet varav 0,1 bilplats 

för gästparkering inryms. 

 

 

2.5 Tekniska frågor 

2.5.1 Vatten- och avlopp 

Vatten och avlopp finns draget dels längs med Håtunavägen och under Mälarbanan i höjd med 

vägtunneln under järnvägen. Detta gäller dricksvatten, Avlopp och dagvatten. Kapacitet finns i 

befintligt nät för ökad exploatering i området. Planområdet ligger inom VA-avdelningens 

verksamhetsområde för Bålsta och bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
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Avgifterna följer de av kommunen beslutade taxorna. VA-huvudmannen anvisar 

anslutningspunkt för respektive fastighet. 

 

2.5.2 Dagvatten och recipient 

Dagvatten ska tas om hand på egen fastighet. Endast vid kraftiga regn får dagvatten släppas ut 

på nätet. Recipient för dagvatten är idag Kalmarviken i Mälaren, vattenförekomst Mälaren-

Prästfjärden. Räknat dagvattenvägen är recipienten Kalmarviken belägen ca 1,3 km söder om 

planområdet. Den kemiska statusen för recipienten klassas som ej god på grund av förhöjda 

halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar. Den ekologiska statusen i recipienten klassas 

som god med liten risk för försämring 

 

En dagvattenutredning togs fram av Norkonsult under våren 2019.  

 

Planförslag: Då grundprincipen för hantering av dagvatten är LOD föreslår 

dagsvattenutredningen makadam- och regnbäddar. Lokalisering för dessa pekas ut i 

dagvattenutredningen. 

 

2.5.3 Värme 

Fjärrvärmenätet går till intilliggande detaljplan (325) och närmsta ledning ligger cirka 300 

meter från planområdet.  

 

I Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 finns det 

rekommendationer och mål som ska följas i planen. Detta är dels att förnybara energikällor ska 

användas framför fossila, där fjärrvärme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. På dessa platser 

ska uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepump prioriteras om det är lämpligt och 

kostnadseffektivt. 

 

Planförslag:  

Planförslaget ska följa dessa direktiv och prova möjligheterna att koppla på till 

fjärrvärmenätet, om detta inte går bör området utnyttja en miljövänlig och lämplig 

värmeenergi. 

 

2.5.4  Avfallshantering 

Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar avfallshantering. Fem 

långsiktiga mål är uppsatta att:  

 Reducera mängden skadliga ämnen i avfallet 

 Öka materialåteranvändning och materialåtervinning 

 Utnyttja energiinnehållet i osorterat brännbart hushållsavfall 

 Minimera mängden deponerat avfall från kommunen 

 Öka informationen till kommuninvånarna 

 

Planförslag:  
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Återvinningstation kommer de närmaste åren att anläggas ca 300m nordväst om planområdet 

inom det s.k. tvåhusplaneområdet. 

 

2.6 Störningar, hälsa och säkerhet 

2.6.1 Radon 

Stora delar av kommunen är högriskområde för radon. 

 

Planförslag:  

Radonundersökning bör göras i samband med bygglov. Särskilt den del av bebyggelse som 

ligger i åsmiljö. Ny byggelse ska utföras radonsäkert i de fall det visar sig vara aktuellt efter 

genomförd radonundersökning. 

 

2.6.2 Buller och vibrationer 

Området är utsatt för buller och vibrationer från både Mälarbanan och Stockholmsvägen. I 

rapporten ”Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, Väppeby 

7:18 m.fl., Håbo Kommun” från 2015 och reviderad 2018 har WSP undersökt situationen för 

området. Utredningen togs fram i samband med detaljplanearbetet för den s.k. ”tvåhusplanen”, 

Väppeby 7:18 m.fl. (nr 394). Trots att utredningen inte innehåller något utbyggnadsalternativ 

för den exploatering som förslås i detta planförslag är bedömningen att utredningen innehåller 

all den information som krävs för att veta vilka åtgärder som kommer att behöva genomföras. 
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Utdrag från ”Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, Väppeby 7:18 m.fl, Håbo Kommun”. 

 

Planförslag:  

För fastigheterna Bista 3:5 och 3:6 kan åtgärder behövas för att klara riktvärden för buller då 

användningen är bostäder. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte 

överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Beroende på placering 

kan dessa nivåer komma att överskridas. Därför skall samma åtgärd som föreslås för 

tvåhusplanen, tätt bullerplank (minst 2 m) uppföras på bekostnad av exploatören. Detta dels 

för att bostäderna ska ha acceptabla bullervärden samt skydd mot de risker som järnvägen ger 

upphov till. 

 

Stockholmsvägen är hastighetsbegränsad till 40 km/h, befintliga rondeller bidrar något till att 

dämpa hastigheterna. Andelen tunga fordon är relativt låg. De bostadshus som planeras mot 

Stockholmsvägen utsätts för maximala ljudnivåer upp mot 85 dB(A). Även dessa fasader måste 

därmed dimensioneras noggrant gällande val av fasad och fönster för att klara 

inomhusnivåerna. 

 

 

2.6.3 Luftkvalitet 

Det finns i dagsläget ingen mätning över hur luftkvalitén är i området. 

 

Planförslag:  

Bostäder som tillkommer i aktuellt område kan generera en marginellt ökad mängd trafik, vilket 

kan försämra luftkvalitén ytterst marginellt. 

 

2.6.4 Farligt gods 

2011 lät Håbo kommun konsultföretaget WSP ta fram rapporten ”Fördjupad riskbedömning för 

detaljplan Väppeby, Bålsta”. Även denna utredning togs fram i samband med detaljplanearbetet 

för den s.k. ”tvåhusplanen”, Väppeby 7:18 m.fl. (nr 394). Då förutsättningarna väster om 

Mälarbanan i princip är identiska kan slutsatserna från denna rapport användas även här. 
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Riskbedömningen för urspårning och farligt gods är utförd kvantitativt. Den kvantitativa 

analysen genomfördes enligt den s.k. VTI-modellen som analyserar och kvantifierar 

sannolikheter för olycksscenarier mot bakgrund av svenska förhållanden (exempelvis 

hastighetsgräns, siktförhållanden samt vägens/järnvägens utformning och sträckning). 

Konsekvenserna av olika skadescenarier är uppskattade utifrån litteraturstudier, 

datorsimuleringar och handberäkningar. 

 
Illustration av rekommendationer till olika typer av bebyggelse intill transportleder för farligt gods enligt Länsstyrelsen i 

Stockholms län. 

 

Bostadsbebyggelsen som föreslås i denna plan påverkas av två transportleder för farlig gods, 1. 

Mälarbanan (primär transportled) 2. Stockholmsvägen (sekundär transportled).  

 

Planförslag:  

För Bista 3:5 och 3:6 måste riskerna studeras mer ingående då bostadsbebyggelse kräver 

större begränsning av risker. Exempel på riskreducerande åtgärder är skyddsavstånd, 

fasadkonstruktion, ventilation, entréer och nödutgångar samt områdets utformning. I detta 

planförslag reduceras riskerna med metoder som utformning, skyddsavstånd, 

fasadkonstruktion: [m2] Fasad skall utföras i obrännbart material. Berörda fasader utförs utan 

ventilationsöppningar. Fasader inom detta område som innehåller fönster/glaspartier utförs i 

lägst brandklass EW 30. Fönster utförs ej öppningsbara. Till detta tillkommer att en 

skyddsbarriär måste uppföras i obrännbart material så att den upprätthåller den 

riskreducerande effekten med avseende på värmestrålningen från en brand. Med hjälp av 

barriären kommer värmestrålningen på baksidan av barriären att minska. Idag finns ett 

bullerplank till höjd av 2 m. Den måste antingen ersättas eller byggas på. Detta måste ske i 

samarbete med Trafikverket men bekostas av exploatör. 

 

Dessutom införs en administrativ bestämmelse för hela planområdet: Inom en zon på 30 meter 

från närmaste spårmitt på närmaste järnvägsspår får marken inte anordnas så den uppmuntrar 

till lek. Inom denna zon får inte heller byggnadsverk (byggnader och anläggningar) uppföras 

för stadigvarande vistelse. 
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Det bör också påpekas att ”tvåhusplanen” påverkas av växlars läge, vilka marginellt ökar 

sannolikheten för urspårning. Då inga växlar finns i närheten av detta område är alltså 

situationen mer gynnsam än för det område som detaljstuderats i riskutredningen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att planeringen, i riskavseende, för de bostäder som avses 

uppföras, görs på ett sätt som är mer gynnsamt eller i värsta fall likvärdigt med den 

angränsande tvåhusplanen. I det planarbetet har riskerna ansetts vara acceptabla. 

 

2.6.5 Barnkonventionen 

Barnkonventionen utgår från att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att barnens 

bästa ska uppmärksammas. Barn och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i 

samhällsbyggandet och barn ska ges möjlighet till inflytande i planeringen av den fysiska 

miljön. Hur inflytandet görs möjligt varierar beroende av markområde och tänkt innehåll i 

planen, där barnperspektivet ibland bör få särskilt fokus. 

 

Planförslag:  

Den främsta aspekten att beakta i aktuell plan anses vara tillgängligheten, eller snarare 

otillgängligheten från naturområdet till verksamhetsområdet i form av stängsel och eller 

skyltar. Gång- och cykelvägen som planeras skapar en mer trafiksäker miljö för barn där dessa 

kan undvika att uppehålla sig vid trafikerade vägar och reducera tillfällen vägarna behöver 

korsas i samma plan. 

 

2.6.6 Trygghet 

Det är viktigt att planera för trygga miljöer vid detaljplanearbete. 

 

Planförslag:  

Förslaget kommer att möjliggöra för fler verksamheter och med dessa även fler rörelser till 

och från området. Utformning på gata, angöring och parkering inom planområdet bör göras 

säkra och tillgängliga. Gång- och cykelstråket som planeras bör utföras så att miljön uppfattas 

som trygg, även nattetid.   
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3. GENOMFÖRANDE 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de ekonomiska, tekniska, fastighetsrättsliga och 

organisatoriska åtgärder som behövs för att åstadkomma och genomföra detaljplanen på ett 

samordnat och ändamålsenligt sätt. En genomförandebeskrivning har ingen rättsverkan. 

Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. 

Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. Det 

kan till exempel handla om ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör samt övriga 

inblandade i detaljplanens genomförande. Det ska även framgå om kommunen avser att ingå 

exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar. 

 

3.1 Organisatoriska åtgärder 

3.1.1 Planförfarande 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan och bygglagen. Det innebär bland 

annat att både samråd och granskning ingår. 

 

3.1.2 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att Håbo kommun 

ansvarar för utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser, gator, naturområden samt vatten- 

och avloppsledningar. Det innebär vidare att kommunen ska vara huvudman för allmän plats 

inom planområdet, d v s ytor som i plankartan markeras med bestämmelsen GATA, GÅNG 

CYKEL och NATUR. Kommunen är också huvudman för VA-nätet inom planområdet fram 

till för varje fastighet upprättad förbindelsepunkt (servisavsättning). 

 

Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vatten och avloppsledningar, 

fram till anslutningspunkt. 

 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom 

kvartersmark. 

 

Respektive nätägare (bredband, el, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar inom 

planområdet. 

 

3.2 Avtal och ekonomi 

3.2.1 Avtal 

Kommunen har tecknat planavtal med 764 Dyarne AB för att fastställa fördelning av ansvar för 

arbete och kostnader mellan parterna i samband med upprättande av detaljplan. För dessa 

kommer kommunen inte att ta ut någon planavgift i samband med bygglov. 

 

3.2.2 Konsekvenser av organisatoriska åtgärder 

Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Detta förutsätter att Exploaterings 

(genomförande)avtalen mellan kommun och exploatör är påskrivna. 

 

3.3 Fastighetsrättsliga frågor  

 



17 

 

3.3.1 Markägoförhållanden 

Berörda fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 

fastighetsförteckningen från Metria, se bilaga. Nedan redovisas fastigheterna inom planområdet 

fördelat på respektive ägare. 

 

Fastigheter inom planområdet Ägarförhållande 

Bista 3:5 Privatägd 

Bista 3:6 746 Dyarne AB 

Bista 4:5 Håbo kommun 

Bista 5:6 Privatägd 

Bista 5:7 Privatägd 

 

3.3.2 Rättigheter 

Berörda rättigheter inom och utom planområdet redovisas i fastighetsförteckningen. Nedan 

beskrivs eventuell påverkan på rättigheterna. Beteckningarna på rättigheterna stämmer överens 

med kartbilaga till fastighetsförteckning från Metria, se bilaga. 

 

 

Servitut 

Sv1 till förmån för Bista 3:4 Officialservitut, akt: 0305-01/38.6 

Servitutet gäller rätt att inom det skrafferade området avverka s.k. farliga träd utefter 

järnvägen. Eftersom att ingen förändring av användningsområde sker på servitutet skall det 

bestå utan ändring. 

 

Sv2 till förmån för Yttergrans-Valla 1:63 Avtalsservitut, akt: 03-IM1-70/1460.1 

Servitutet gäller rätt till att nedlägga och för all framtid bibehålla vatten- och 

avloppsledningar med tillhörande anordningar. Servitutet belastar fastigheterna Bista 3:5, 

Bista 3:6, Bista 5:6-7. Servitutet ska markeras som u i plankartan. Eventuell ledningsflytt 

bekostas av exploatören. 

 

 

Sv9 till förmån för Bista 3:6 Avtalsservitut, akt: 03-IM1-71/4393.1 

Servitutet avser vattentäkt. Servitutet är ej lokaliserat. 

 

Sv10 till förmån för Bista 3:4 Officialservitut, akt: 0305-01/38.5 

Servitutet ägs av Trafikverket och avser rätt att inom område y anlägga och bibehålla 

serviceväg till järnvägsanläggning. Det åligger fastighetsägaren till Bista 15:7 (Exploatören) 

att träffa överenskommelse med Trafikverket kring hur denna åtkomst till anläggningen ska 

kvarstå/ändras. Detta avtal ska finnas med som en bilaga till det Exploateringsavtal som 

kommunen tecknar med fastighetsägaren innan detaljplanen antas. 

 

 

Ledningsrätter 
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Lr1 (starkström) till förmån för Graninge Elnät AB Ledningsrätt, akt: 03-89:516.1 

Rättigheten berör starströmledning, avser befintliga 20 kV och 0,4 kV jordkablar samt 

transformatorstation. 

 

Lr2 (transformatorstation) till förmån för Graninge Elnät AB Ledningsrätt, akt: 03-98:34.3 

Rättigheten berör transformatorstation, avser rätt att uppföra, underhålla och förnya 

transformatorstation.  

 

3.3.3 Fastighetsbildning (och dess praktiska och ekonomiska konsekvenser) 

Ombildande av fastigheter inom enskild mark sker genom fastighetsreglering. 

Fastighetsreglering innebär att mark överförs från en fastighet till en annan genom 

Lantmäterimyndighetens beslut. 

 

Nuvarande fastighetsindelning framgår av Bilaga 1. Fastighetsregleringar inom planområdet 

framgår av illustration och tabell i Bilaga 2. 

 

Håbo kommun tecknar överenskommelse om fastighetsreglering med fastighetsägare för de 

områden som blir allmän plats, torg, lokalgata och område för Tekniska anläggningar: 

Transformatorstation och område för återvinning. 

 

Kommunen ska överlåta den del av fastigheten Bista 15:1, som enligt detaljplaneförslaget ska 

ingå i kvartersmark för verksamheter och handel till Bista 15:7. Fastigheterna Bista 3:5-6 ska 

sammanläggas. Område för befintliga transformatorstationer och allmänna ledningar ska 

markeras ut. 

 

Karta som redovisar behov av marköverföringar inom planområdet. 

 

Fastighet Ändamål Åtgärd Antal kvm (ca) Kartmarkering 

Bista 3:5  Kvartersmark Fastigheten sammanläggs 

med Bista 3:6 

 3033  Färg1 

Bista 3:5 Område för allmänna 

ledningar 

Upplåtelse av u-område.  Område 

markerat med u. 

Bista 3:6 Område för allmänna 

ledningar 

Upplåtelse av u-område.  Område 

markerat med u. 

Bista 5:6 Område för allmänna 

ledningar 

Upplåtelse av u-område.  Område 

markerat med u. 

Bista 5:7 Område för allmänna 

ledningar 

Upplåtelse av u-område.  Område 

markerat med u. 

Tabell som redovisar behov av marköverföringar inom planområdet. 

 

3.3.4 Konsekvenser av fastighetsbildning 
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3.4 Ekonomiska frågor 

3.4.1 Planekonomi 

Detaljplanen bekostas av ägarna till fastigheten Bista 3:6. Planavtal har tecknats med ägarna till 

dessa fastigheter. 

 

Håbo kommun står för kostnaden för de fastigheter som inte är beställare av planen under 

planarbetet, men tar ut en planavgift i samband med bygglov av de fastigheter som har 

beteckningen a1 på plankartan. 

 

3.4.2 Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 

Håbo kommun ansvarar för utbyggnaden av allmänna platser inom planområdet. 

Finansieringen regleras i de exploateringsavtal som kommunen träffar med flertalet 

exploatörer. 

 

Planförslaget föreslår inga förändringar för de begränsade allmänna ytorna. Förslaget innebär 

samtidigt att kommunens gatu- och parkenhet behöver anlägga en ny yta för hantering av grus 

med mera för vintervägsunderhåll. 

 

3.4.3 Inlösen, markersättning 

Bildande och ombildande av fastigheter inom kvartersmark ombesörjer och bekostar respektive 

fastighetsägare.  

 

Nås ingen överenskommelse kan lantmäterimyndigheten värdera marken. 

 

3.4.4 Kostnader fastighetsbildning 

All fastighetsbildning som behövs för den allmänna platsmarken och exploatörernas fastigheter 

bekostas av exploatörerna. Detta regleras i exploateringsavtal och tillhörande 

överenskommelser. 

 

3.4.5 Gatukostnadsavgifter 

 

3.4.6 Anslutningsavgifter 

VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa ska erläggas till Håbo 

kommun för varje byggrätt. Kommunen har rätt att ta ut VA-anläggningsavgiften när 

förbindelsepunkten har upprättats.  

 

3.4.7 Bygglovavgifter 

Byggherren ersätter kommunen för samtliga arbetskostnader och utgifter för upprättande av 

detaljplan. Planavgift kommer därför ej att tas ut i samband med bygglov. 

3.5 Tekniska frågor 

3.5.1 Utbyggnadsordning 

Innan detaljplanen antas ska kommunen och fastighetsägarna träffa de exploateringsavtal som 

krävs för att planerade anläggnings- och byggnadsarbeten tidsmässigt och byggnadstekniskt 

kan samordnas. 



20 

 

 

3.5.2 Tekniska utredningar 

Inom ramen för detaljplanearbetet har ett flertal tekniska utredningar utförts: 

dagvattenutredning, miljöteknisk markundersökning (MIFO fas 2), riskanalys kopplad till 

Mälarbanan och gatu- och trafikutredning. 

 

Dagvattenutredning 

Dagvattenutredningen klarlägger hur dagvattnet kan hanteras för att skapa en säker och trevlig 

miljö inom området och undvika påverkan på recipienten och höga vattenstånd. 

 

Miljöteknisk markundersökning (MIFO fas 2) 

Den miljötekniska undersökningen visar genom fältundersökning och provtagning att gällande 

riktvärden för KM ej överskrids. 

 

Översiktlig geoteknisk utredning 

Den geotekniska undersökningen visar på en översiktlig nivå gällande 

grundläggningsförhållanden. En noggrannare undersökning tas fram i ett senare skede i 

samband med projektering av byggnaderna. 

 

Fasader närmast järnväg ska utföras med tung stomme eller tung beklädnad för att reducera 

buller i tillräcklig grad. 

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten samt infiltrationsanordningar ska utföras inom 

kvartersmark på respektive fastighet, där det är möjligt. 

 

Pålning ska göras för bullerreducerande grundläggning och vibrationsdämpning. Högre hus ska 

även pålas för stabil grundläggning. 

 

3.5.3 Riskutredning 

WSP har 2016 gjort en riskbedömning i samband med upprättandet av detaljplan för 

resecentrum och Bålsta stationsområde. Den anger att det ska vara bebyggelsefritt inom 30 m 

från yttersta spåret. Utredningen föreslår ett antal riskreducerande åtgärder för att bygga nära 

Mälarbanan. 

 

Exempel på riskreducerande åtgärder är skyddsavstånd, fasadkonstruktion, ventilation, entréer 

och nödutgångar samt områdets utformning. 

 

 Skyddsavstånd: I föreslagen plan tillåts inte bostadsbebyggelse närmare än 30 m från 

det yttersta spåret. Alternativt kan en vall eller mur anläggas mellan Mälarbanan och 

planområdet som skyddar byggnaderna ur eventuell urspårning.  

 Ventilation: Öppningar för tilluft placeras på oexponerad sida. Tilluften ska gå att 

stänga. Denna åtgärd reducerar konsekvenser av gasutsläpp och brandgaser. 
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 Fasadkonstruktion: Fasaderna, fönster och dörrar på byggnader inom 40 m från 

järnvägen ska utföras i brandteknisk klass EI 30, samt att krav ställs på byggnadens 

svårantändlighet.  

 Planområdets utformning: Området ska utformas så att det blir möjligt att utrymma bort 

från järnvägen vid en olycka. 

 

 

 

4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG 

4.1 Behovsbedömning 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas i en 

miljökonsekvensbeskrivning när de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- 

och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetsbild av den 

påverkan en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av resurser. 

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

miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En behovsbedömning av 

detaljplanen har gjorts och bifogas samrådsförslaget. 

 

Behovsbedömningen med ställningstagande har skickats till länsstyrelsen för samråd. 

Kommunens ställningstagande är att planen inte bedöms medföra betydande påverkan på 

miljön. 

 

 

Bålsta i april 2019 

Håbo kommun 

 

Johan Hagland 

Plan- och utvecklingschef 

 

David Höijertz   Magdalena Grönneberg  

Planarkitekt    Mark- och exploateringsingenjör 


