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Vad är ett planprogram
Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen. I 
planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera utgångspunkter 
och mål som blir vägledande för den fortsatta planeringen. Programmet är inte bindande men 
en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval för markanvändning inom ett område 
och att belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i ett tidigt skede. 

För att inhämta information och synpunkter hålls ett samråd kring plan-programmet. 
Under samrådstiden får områdets fastighetsägare, boende, myndigheter föreningar och 
allmänheten möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Efter samrådstidens 
slut sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och planprogrammet 
revideras efter inkomna syn-punkter, Samrådsredogörelsen och planprogrammet ska sedan 
godkännas av Kommunstyrelsen Planprogrammet är, till skillnad från detaljplaner, inte 
juridisk bindande, ger ingen byggrätt, och går därför inte heller att överklaga. 

Vad är en detaljplan
En detaljplan är mer detaljerad och juridiskt mer bindande än ett program och reglerar hur 
marken får användas, till exempel till bostäder, skola, gata eller park. Planen kan också 
reglera hur bebyggelsen får utformas, till exempel byggnaders höjd. En detaljplan kan 
omfatta ett eller flera kvarter. Den ger en byggrätt och är juridiskt bindande, det vill säga att 
det som anges i detaljplanen är också det som blir en laglig rättighet att bygga. 
Ett förslag till en detaljplan samråds på liknande sätt som ett planprogram. Detta är 
ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på det som planeras. Det finns tillfälle till 
samråd minst en gång innan en detaljplan kan antas, För att få bygga inom detaljplanen 
måste man ha bygglov. Bygglovshandlingarna visar i detalj hur bebyggelsen kommer att se 
ut, till exempel fasadernas färg och material. 
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Sammanfattning
Plan- och Exploateringsavdelningen fick 2015 uppdraget av kommun-
styrelsen att utarbeta ett förslag till planprogram för Gamla Bålsta”. 
Planområdet följer Stockholmsvägen och avgränsas naturligt mot järn-
väg i norr samt mot parallellgatan till Stockholmsvägen i söder. En 
ut-vidgning har gjorts för att få med den gamla järnvägsparken och ten-
nishallen norr om den gamla stationen. Avgränsningen är vald för att 
omfatta de delar som bedömts stå inför en förändring av nuvarande 
markanvändning i form av kompletteringar och förtätningar. Andra 
de-lar som exempelvis villabebyggelsen mot söder och väster har 
lämnats utanför då dessa delar inte bedöms lika utsatta för 
förändringstryck.
Syftet med programmet är att undersöka förutsättningarna för en 
förtät-ning av bebyggelsen inom planområdet samtidigt som 
kulturmiljövär-dena ska bibehållas och utvecklas. En viktig del av 
planområdet är stat-ionshuset och dess torgplats. Denna miljö är 
tidstypisk och är en bety-delsefull del i hela Gamla Bålsta-området ur 
flera aspekter. Stockholms-vägen är idag en starkt trafikerad väg med 
många övergångsställen. Tvärgator till denna huvudgata bildar med 
befintlig bebyggelse storkvar-ter med en utpräglad karaktär av 
trädgårdsstad.
Länken mellan Gamla Bålsta och nya Bålsta centrum präglas av Stock-
holmsvägen. En gång huvudled och nu huvudgata för den lokala bil-, 
cykel- samt gångtrafiken. För att göra denna huvudgata trevligare att 
nyttja, framförallt som gång- och cykeltrafikant, har lägen för så kallade 
”fickparker” (pocketparks) föreslagits på några ställen utmed Stock-
holmsvägen.
För att utveckla ”trädgårdsstaden Gamla Bålsta” som vi vill benämna 
den eftersträvade stadstypen bör den nya bebyggelse som föreslås 
betraktas som mindre flerbostadshus. Detta innebär att inga nya 
småhus föreslås. 
Den nya bebyggelsen ska anknyta till nuvarande karaktär av trädgårds-
stad i skala, byggnadsutformning och närmiljö!

En översiktlig uppskattning av antalet tillkommande bostäder vid kom-
pletteringarna utifrån lämpliga platser och areal skulle kunna ge ett 
till-skott på ett par hundra bostäder (+200 lgh.) i varierande storlekar på 
sikt. Vi talar här om en tio- till tjugoårsperiod. 
Avsikten hittills har varit att med detta planprogram lägga grunden för 
en helt ny detaljplan som kan ersätta den äldre men ännu gällande 
byggnadsplanen från 1956.
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Lilla Hagalund i vinterskrud. Foto: Göran Haglund
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1 Bakgrund och syfte
Bålsta har i många sammanhang beskrivits som ett väg- eller järn-
vägssamhälle. Utvecklingen av tätorten har mycket riktigt skett i 
anslutning till järnvägsstation och gästgiveri. Det är för den tidigaste 
bebyggelse som kommunen nu avser att ersätta nuvarande detaljplan 
med en ny som ska skydda intressant gammal bebyggelse samt ge möj-
lighet till att uppföra helt ny bebyggelse alternativt på-, eller tillbygg-
nader som bedöms passa i sammanhanget.
1.1. Bevara och utveckla
Inom planområdet finns ett antal byggnader som pekats ut som kul-
turhi-storiskt intressanta. Sammantaget bildar dessa byggnader en 
kulturhisto-riskt värdefull miljö som höjer värden och kvalitéer för 
hela Håbo som kommun och samhälle. Därför är denna miljö en resurs 
av stort värde för en framtida utveckling samtidigt som den berättar 
en viktig och tydlig del av Bålstas historia för oss och kommande gene-
rationer.
Dessa kulturhistoriskt värdefulla byggnader vill kommunen skydda 
från rivning och förvanskning för att framtida Bålstabor skall kunna 
få en uppfattning om historien och utvecklingen i Bålsta. 
För att inte de äldsta husen skall ”försvinna” bland de nya husen har 
kommunen valt att begränsa exploateringen i höjd men inte i täthet. 
Det finns forskare som pekar på att trivseln ökar när tätheten ökar. 
Viktigt är att detta sker på ett sådant sätt att risken för till exempel 
brandspridning ändå begränsas. Exempel på täta och trivsamma mil-
jöer i små städer med gamla stadskärnor är Sigtunas äldsta delar, 
Mariefred och Visby. 

Syftet med detta planprogram är 

• att bibehålla och utveckla småstadskaraktären
• att bygga nytt och förtäta området med stor hänsyn och lyhördhe

för kulturmiljövärdena
• att förändra Stockholmsvägen mellan nya centrum och Gamla Bål-

sta så att den inte är den enformiga transportsträcka den är idag.
Tanken är att efter att planprogrammet godkänts ska en ny detaljplan 
helt ersätta de 17 äldre detaljplaner som idag gäller för området. 
Detaljplanen ska vara tydlig i de delar som gäller anpassning av nybe-
byggelse och förändring av markanvändning till områdets kulturmil-
jövärden. 
För ett förtydligande av detaljplanen kommer en ”Byggnadsordning” 
tas fram som bilaga till detaljplanen. Byggnadsordningen ska ange 
ramarna för och vissa detaljer kring hur nya byggnader, skyltar och 
anläggningar ska passa in i miljön.

Bakgrund och syfte
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Fortsatt planarbete
Programmet har inte prioriterats bland alla de planer som kommunen 
önskar genomföra utan påbörjades 2015 och efter ett samrådsmöte i 
Medborgarhuset mars 2017 har det fortsatta arbetet till ett färdigt för-
slag skett under 2019 och 2020. 
Programförslaget har under 2020 varit föremål för samråd genom att 
det lagts ut på kommunens web-sida som en nedladdningsbar pdf, har 
skickats ut till andra myndigheter, några företagare och fastighetsä-
gare i området och det har hållits ett samrådsmöte i kommunhuset.
Efter samrådet har vi fått in synpunkter och förslaget har bearbetats 
för att därefter presenteras för de folkvalda politikerna. Planprogram-
met ”antas” inte som en detaljplan utan ”godkänns” av kommunens 
styrande organ, kommunfullmäktige, och skall därefter ligga till 
grund för kom-mande detaljplanering, dvs. nya detaljplaner.

Tidplan för arbetet med planprogrammet

1. Beslut om planuppdrag 2015
2. Första samråd och information om planarbetet – mars 2017
3. Beslut om samråd om förslag till planprogram  2 kv 2020
4. Samråd   2-3 kv 2020
5. Reviderat planprogram godkänns av KS hösten 2021

Bakgrund och syfte
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1.2 Planuppdrag
Plan- och exploateringsavdelningen fick 2015 uppdraget av kommun-
styrelsen ”att utarbeta och samråda förslag planprogram för Gamla 
Bålsta”.
Planprogrammet skall förhoppningsvis ge svar på frågorna:
• Finns det ett intresse från allmänhet, näringsidkare och fastig-

hetsägare att utveckla Gamla Bålsta till ett ”småstadscentrum” i
linje med gällande fördjupade översiktsplan, FÖP för Bålsta tätort 
från 2010?

• Vilka miljöer i Gamla Bålsta anses mest attraktiva och skall un-
derhållas, skyddas för att bevaras för framtiden?

• Hur skall den äldre centrumbebyggelsen, som finns kvar och som
karaktäriserar stora delar av Gamla Bålstas, kunna föränd-ras,
förvaltas, skyddas och användas för att bevaras till framti-den?

• Hur skall de byggnader och miljöer med arkitektoniskt och/eller
kulturhistoriskt värde kunna förändras, förvaltas, skyddas och
användas för att bevaras till framtiden?

• Hur skall det offentliga rummet kunna förändras och gestaltas så
att småstadskaraktär bibehålls och förstärks?

• Hur skall nya byggnader gestaltas när det gäller skala, form, mate-
rial och färg för att passa in i småstadskaraktären?

• Hur ska området kring Stockholmsvägen bäst utformas för att för-
stärka och berika sambandet mellan Gamla och nya Bålsta
centrum? 

1.3 Avgränsning av planområdet
Bålsta har beskrivits som ett väg- eller järnvägssamhälle. Utveck-
lingen av tätorten har mycket riktigt skett i anslutning till korsningen 
mellan riksväg och en järnväg. Här placerades en järnvägsstation och 
här anlades den första bostadsbebyggelsen med en del kommers. 
Det är för bland annat denna tidigaste bebyggelse som kommunen nu 
av-ser att ersätta nuvarande äldre och delvis otidsenliga detaljplan 
med en ny plan som ska skydda intressant äldre värdefull bebyggelse 
samt ge möjlighet till att uppföra helt ny bebyggelse alternativt på-, 
eller tillbyggnader som bedöms passa i sammanhanget. Planområdet 
följer Stockholmsvägen och avgränsas naturligt mot järnväg i norr 
samt mot paral-lellgatan till Stockholmsvägen i söder. En utvidgning 
har gjorts för att få med den gamla järnvägsparken och tennishallen 
norr om den gamla stationen. Området har valts för att omfatta delar 
som hittills bedömts vara intressanta för en förändring av nuvarande 
markanvändning i form av kompletteringar och förtätningar. Andra 
delar som exempelvis villabebyggelsen mot söder har lämnats ute 
eftersom dessa delar inte bedöms lika utsatt för förändringsbehovet.

Bakgrund och syfte
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1.4 Vision – en beskrivning av Gamla Bålsta år 2040
Gamla Bålsta är en levande stadsdel med karaktär av svensk småstad. 
Här finns, förutom den gamla nedlagda järnvägsstationen, en bland-
ning av verksamheter, service och bostäder i trivsam tvåvåningsbebyg-
gelse. Den äldsta bebyggelsen i området har fina kulturvärden som 
stärker trivselkänslan och stadsdelens identitet. Nu finns också en ny 
detaljplan med skydd mot förvanskning av den äldre bebyggelsen. 
Stationsbyggnaden med annex är viktiga kulturbyggnader. Efter ned-
läggningen av stationen har byggnaderna innehållit ett bok- och 
musikcafé. Byggnaderna och torgbildningen bildar en central och att-
raktiv plats i Bålsta för möten och olika aktiviteter. Nu har stations-
byggnaden och intilliggande gamla café till viss del återfått sin 
ursprungliga utformning och utgör kommunens museum. Här går det 
att få en inblick i hur det såg ut i Bålsta när stationen var i drift genom 
såväl vanliga utställningar som interaktiva sådana. 
Det ”offentliga rummet” (allmänna ytorna mellan husen) har utveck-
lats vad gäller platser och torg. Det gäller såväl belysning, skyltar och 
träd som planteringar. Stråk, gator och platser har en småskalig och 

Bakgrund och syfte
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Bakgrund och syfte

sammanhållen utformning som gör det extra trivsamt att röra sig i 
stadsdelen. Trafikslagen samsas på de trånga gatorna och antalet 
trottoarserveringar har ökat. Stockholmsvägen är nu fri från biltrafik 
i den centrala stadsdelen. Biltrafiken har fördelats på angränsande 
gator. En busspendel med eldrivna och förarlösa minibussar med täta 
hållplatser gör det lätt att röra sig i och mellan stadsdelarna utan bil.
Förnyelse av utbud och bebyggelse sker succesivt men utan att stads-
delens karaktär som småstad äventyras. Nya byggnader, som har 
anpassats till den äldre bebyggelsen vad gäller skala, fasadmaterial 
och kulörer, har tillkommit och antalet boende har ökat.
Stadsdelens kultur- och näringsliv samarbetar och flera ”nya” verk-
samheter har tillkommit.
Vägen, Stockholmsvägen, mellan Gamla Bålsta och Bålsta centrum 
med sitt ”nya” resecentrum har gjorts trevligare med en rad av små 
parker, ”miniparker” med spännande innehåll. Stockholmsvägen har 
nu helt ändrat karaktär från trafikled till ett spännande stråk att 
röra sig i till fots och på cykel.

Bilden visar på komplettering med byggnader och upprustning av 
gamla Stationstorget.
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Bakgrund och syfte

Parkdelarna är kärnan i ett konstprojekt där olika konstnärer fritt 
fått illustrera olika teman med bland annat händelser ur Upplands och 
Håbos historia. Här finns installationer, skulpturer och bilder som 
lockar hit besökare och som ger positiv energi vid en förflyttning med 
cykel eller till fots. 
Från det centrala stråket med konst- och miniparker leder gång- och 
cykelvägar ner till ett större sammanhängande parkområde, Gröna 
dalen, och norrut upp till Granåsens naturreservat
1.5 Bebyggelsehistoria och dagens markanvändning 
Pågående stadsomvandling - “Nod-syndromet”
Planerade eller organiskt framväxta samhällen skiljer sig mycket åt. 
Att tätorten Bålsta utvecklats just på denna plats beror till avgörande 
del på att någon eller några vid 1800-talets mitt beslutade att här där 
den planerade järnvägen korsade Stockholmsvägen skulle det anläg-
gas en järnvägsstation. Stockholmsvägen och järnvägen bildade här ett 
så kallat ”nod”, där det låg ett gästgiveri och ett tingshus, som gav för-
utsättning för den fortsatta samhällsutvecklingen. 

Bålsta i mitten av 1940-talet.
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Hur det kommer sig att etableringen av Tings- och gästgiveribyggnad 
etableras 1857 - 1858 på denna plats? Detta skedde innan varken järn-
vägen eller stationen var byggda och är en för oss planerare fortfa-
rande en icke känd kunskap.
1.6 Befolkning
Ensidig eller blandad befolkning!? Av totalt är 1170 personer skrivna i 
Gamla Bålsta år 2019 är 605 kvinnor och 565 män. Åldersfördel-
ningen förhåller sig på detta sätt:
0 – 17 år 189 personer
18 – 25  102 
26 – 35  229
36 - 49 208
50 – 65  214
66 - 228
Befolkning fördelat på 672 st lägenheter ger det 1,74 pers/ lgh. Statisti-
ken visar att ålder- och könsammansättning inte är olik andra cen-
trumkärnor i landet. Ett större antal yngre och äldre vill bo centralt 
samtidigt som flertalet barnfamiljer ofta finns i ytterområden boende i 
småhus. Antal personer per lägenhet är inte heller avvikande i Gamla 
Bålsta. Det varierar naturligtvis hur de 1,74 personerna per lgh. bor. 
Det finns många både mindre och större lägenheter i de aktuella små- 
och flerbo-stadshusen.
1.7 Markägoförhållanden 
Inom planområdet ägs marken i dag till större del av privatpersoner 
eller företag. (Tomter) Gatumarken och parkmarken norr om järnvä-
gen ägs av kommunen. Av kartan nedan framgår uppdelningen mel-
lan kommunal och privat mark mm.
• Rosa markering = Kommunal mark, Kommunen skötselansvarig.
• Röd markerad väg = Stockholmsvägen, Kommunal väg, Kommunen

väghållare.
• Byggnad med röd markering = Kommunal byggnad, Kommunen

Fastighetsägare.
• Byggnad och mark med lila markering = kommunala bostadsbola-

get Håbohus
• Byggnad och mark med brun markering = Privat byggnad,

ett- eller flerbostadshus.

Bakgrund och syfte
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Översiktskarta över markägoförhållanden. 

Bakgrund och syfte



14 Planprogram gamla Bålsta

2 Förslag till planprogram
2.1 Övergripande struktur

Syftet med programmet är bland annat att undersöka förutsättning-
arna för en förtätning av bebyggelsen inom planområdet samtidigt 
som kulturmiljövärdena ska bibehållas och utvecklas. En viktig del av 
planområdet är stationshuset och dess torgplats. Denna miljö är tids-
typisk och är en betydelsefull del i hela Gamla Bålstaområdet ur flera 
aspekter. Stockholmsvägen är idag en starkt trafikerad väg med 
många övergångsställen. Tvärgator till denna huvudgata bildar med 
befintlig bebyggelse storkvarter med en utpräglad karaktär av träd-
gårdsstad. Genom att den nu föreslagna nya bebyggelsen anpassas till 
nuvarande kvartersstruktur och skala utvecklas förhoppningsvis ett 
tätare och småskaligt stadsland-skap – en trädgårdsstad. Eftersom 
all nuvarande bebyggelse utom kvar-teret Solängen är låg (1 – 2 
våningar) föreslås att all ny bebyggelse får en max höjd på max. 2 
våningar. Se 3-D kartan nästa sida
Med stationshustorget som nav är det korta gångavstånd till dagligva-
ruhandel, restauranger och medborgarhuset med föreningslokaler och 
biograf. 

Förslag till planprogram

Exempel entréport till Gränna stad.
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Förslag till planprogram

Järnvägsspåret delar planområdet men viadukten över Stockholmsvä-
gen underlättar kommunikationen och kopplar ihop Gamla Bålstas 
båda bebyggelsedelar. Men viadukten, som byggdes i samband med att 
nya järnvägen (dubbelspåret) drogs fram under 1990-talet, är en enkel 
betongkonstruktion som utgör ett främmande element och är dåligt 
anpas-sad till den äldre bebyggelsemiljön. Utformningen av viadukten 
är tidstypiskt modern. Den skulle behöva förbättras och göras om till 
en mer inbjudande entré till Gamla Bålsta.
Länken mellan Gamla Bålsta och nya centrum präglas av Stockholm-
svä-gen. En gång huvudled och nu huvudgata för den lokala bil-, cykel- 
samt gångtrafiken. Detta stråk bildar även en form av barriär. 
För att bryta upp barriärstråket och göra storkvarteren trevligare har 
lägen för så kallade fickparker (pocketparks) föreslagits på några stäl-
len utmed Stockholmsvägen. (Se kartskiss). En viktig aspekt är att 
tillföra några tematiska (läs historiska) eller konstnärliga inslag i 
stråket för att få en än mer sammanbindande karaktär. En god före-
bild skulle kunna vara Enköpings små parker med litterära och histo-
riska uttryck.
Vi har strävat efter att förändra Stockholmsvägens nuvarande känsla 
av transportsträcka till en mer levande och omväxlande småstadsgata 
som är trivsam att röra sig i.

Exempel på fickpark utmed Stockholmsvägen.
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Förslagsskiss med kompletteringsbebyggelse, parker mm

Förslag till planprogram
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Förslag till planprogram

2.2 Offentliga rummet 

All den mark som inte är privat tomtmark i en stad kallas allmän 
platsmark och är den mark eller det rum mellan husen som upptas av 
gator, torg, parker och andra öppna platser. Det är kommunen, som 
oftast, äger och har ansvar för hur den allmänna platsmarken utfor-
mas, används och sköts. Ett annat namn för den allmänna platsmar-
ken är det Offentliga rummet.
En huvudregel är att kommunen har ansvar för hur den allmänna 
platsmarken planeras, byggs och sköts. Det skall ske på ett sätt så att 
alla an-gränsande tomt-, kontors- och affärsytor fungerar på ett triv-
samt och tillgängligt sätt. Exempel på trivsamma allmänna platser är 
Stortorget och Kungsträdgården i Stockholm. Men det kan också vara 
en gågata som Stora gatan i Sigtuna.
Hur skall kommunens platser och torg bäst utformas för att bibehålla 
och förstärka trivseln i Gamla Bålsta? Det skulle kunna ske genom att 
förtydliga torget/platsen framför Gamla Station och förse det med 
konstnärlig utsmyckning i form av en fontän eller dyl. Inrätta ett Bål-
stamuseum i Gamla Station.

Förslag på Stationstorget med nya byggnader.
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Är det lämpligt att förstärka skillnaden mellan Gamla och nya Bålsta 
Centrum ytterligare? I så fall hur? En möjlighet och kanske det enk-
laste sättet är att begränsa byggnadernas höjd i Gamla Bålsta till ett 
par våningar. Ett annat kan vara att byggnaderna här har avvikande 
fasad-material och/eller kulör. 

Komplettering med nya byggnader som passar in i Gamla Bålstas kvartersstruktur.

Förslag till planprogram

Det historiska området norr om järnvägen där tingshus och gästgiveri 
en gång stod är i dag parkmark och ingår i det offentliga rummet. Här 
finns i dag bara en minnessten kvar, inte över den försvunna bebyg-
gelsen utan, över en av de verksamheter som pågick här för länge 
sedan. Det var militären som övade här med sina dragoner. En dragon 
förflyttade sig till häst men stred till fots till skillnad mot kavalleris-
ten som både förflyttade sig till häst och stred uppsutten.
Förflyttar vi oss via Stockholmsvägen till planområdets södra del fin-
ner vi torpet Lilla Hagalund! Här pågår olika föreningsaktiviteter i 
synnerhet sommartid. Torpet med sin trädgård är i dag väl omhänder-
taget av Hembygdsföreningen och borde förbli den oas den är i dag. 
Även denna park bör permanentas i kommande detaljplan eller skyd-
das på annat sätt.
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Förslag till planprogram

Minnesten i den så kallade Dragonparken. 
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Förslag till planprogram

2.3 Bebyggelse
Gamla Bålsta har beskrivits som ett äldre järnvägssamhälle. Utveck-
lingen av tätorten har skett i anslutning till järnvägsstation och gäst-
giveri (rivet). Merparten av den äldre bebyggelsen var antingen rena 
småhus i en- eller ett par våningar. Många tvåvåningsbyggnader inne-
höll en verksamhet (butik eller dyl.) på bottenplanet och en eller två 
bostäder på planet ovanpå.
Det är för denna den tidigaste bebyggelsen som kommunen nu avser 
att ersätta den nuvarande detaljplanen med en ny detaljplan. Syftet är 
att skydda intressant gammal bebyggelse samt ge möjlighet till att 
uppföra helt ny bebyggelse som bedöms passa i sammanhanget. Till-
skottet av ny bebyggelse kan ske i form av alternativt på-, eller till-
byggnader.
Flerkärnig stadsbildning blev en naturlig utveckling
När väl stationshusen var etablerade fick det en effekt som det går att 
notera runt om i landet. Det sker etableringar av verksamheter som 
först har kopplingar till kommunikationer och därefter rena service-
funktioner som frisör mm
I samband med kommunsammanslagningarna väljer förtroendevalda 
att Bålsta skall bli den nya Håbo kommuns centrum och att en ny cen-
trumbebyggelse med både butikscentrum och kommunhus skall byg-
gas öster om samhället. Med tiden avvecklas den gamla stationen 
(1972) och så småningom får nya Bålsta centrum en ny station. (1996) 
Tätorten har nu, skulle man kunna säga, “två” centrum.
Utvecklingen går nu relativt snabbt då den nya stationen både är järn-
vägsstation och pendelstation. Den senare utgör slutstation för pendel-
tåget. Nu är Bålsta integrerat med bra kommunikationer och befolk-
ningen har hela Stockholmsregionen som möjlig arbetsplats. Bostäder 
byggs i både kvarter och byar. 

Bålsta nya station.
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Förslag till planprogram

Avknoppnings-syndromet
Det ursprungliga stationssamhället blir allt mer utdraget. Förtroende-
valda inspireras av att bygga utifrån ett upplägg med mindre villa-
grupper utspridda över ytan. Begrepp som villastad resp. småstad 
myntas. Med tiden sker en reaktion mot allt för långa kommunikatio-
ner och dyr infrastruktur. Teoretiker stimulerar till tankar om den 
täta staden med alla dess fördelar ur social-, ekonomisk- och ekologisk 
hållbarhet.
Kvartersstad och Trädgårdsstad
För Bålsta nya centrum har kommunen tagit fram både planprogram 
och detaljplaner med målsättningen att den nya bebyggelsen skall 
börja likna en “stad” med rektangulära kvarter. En så kallad kvarters-
stad! Samtidigt pågår en förändring i Gamla Bålsta. De gamla bygg-
naderna måste underhållas. Verksamheter byter ägare med nya tan-
kar och idéer. De som äger fastigheterna vill förbättra eller förändra 
sina byggnader både till det yttre och även innehåll. Vill ägarna utöka 
antalet lägenheter eller vå-ningar stöter det på patrull på grund av nu 
gällande äldre detaljplan.
Gamla Bålsta - en variant på Gamla Linköping?
I Linköping sanerades centrum då det byggdes nya större byggnader 
där på 1960-talet. De gamla trähusen revs eller flyttades till ett 
område utan-för staden som i dag kallas Gamla Linköping. Där kan 
man gå omkring och titta på de gamla husen som fortfarande har viss 
verksamhet i form av caféer och butiker.
I Gamla Bålsta är det inte aktuellt med att flytta hus. Tanken är att 
det i stället skall kunna ske en succesiv förändring och förtätning av 
bebyggelsen men att karaktären med trivseln och atmosfären skall fin-
nas kvar.

Komplettering med ny bebyggelse .
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Förebilderna är Gränna, Säter, Sigtuna och Mariefred! Några av Sve-
riges äldsta städer men som fortfarande växer och bevarat sin genuina 
och trivsamma atmosfär.
Bostäder i samband med komplettering
För att utveckla trädgårdsstaden, som vi vill benämna den nu efters-
trä-vade stadstypen, bör den tillkommande bebyggelsen mer betraktas 
som mindre flerbostadshus med markkontakt. Även i form av tillbygg-
nader eller komplementbyggnader till nu redan befintliga hus är kon-
takten med mark och trädgård viktig.
Inga nytillkomna hus i form av småhus eller radhus med trädgårdar 
föreslås. Den typen av byggnader med tillhörande trädgårdar hör mer 
hemma i stadstypen vi kallar trädgårdsstad eller villastad!
En översiktlig uppskattning av antalet tillkommande bostäder vid 
kom-pletteringarna utifrån lämpliga platser och areal skulle kunna ge 
ett tillskott på ett par hundra bostäder (+200 lgh.) i varierande storle-
kar på sikt. Vi talar här om en tio- till tjugoårsperiod. 
För speciella grupper, som yngre och äldre personer, vet vi att centralt 
belägna bostäder är eftertraktade. För yngre kan ekonomin vara en 
faktor att efterfråga mindre lägenhetsstorlekar. Äldre personer som 
lämnat en villa eller dylikt kan efterfråga större och dyrare lägenheter 
med bra tillgänglighet. Önskvärt är att stadsdelens tillkommande 
bostäder mötte dessa behov.

Storgatan i Sigtuna.

Förslag till planprogram
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Förslag till planprogram

2. 4 Bevarandefrågor i Gamla Bålsta
Den bebyggelse i Gamla Bålsta som bedömts ha ett kulturhistoriskt
värde har tagits med i Kulturmiljöprogrammet. Här har de olika
husen värderats, klassats och fått en gul, grön eller blå markering.
Inom planområdet finns totalt 31 utpekade byggnader som bedöms ha
kulturhistoriskt värde. Av dessa är 20 gulmarkerade och 11 grönmar-
kerade. Dessa 31 byggnader finns beskrivna och värderade i en sär-
skild bilaga (som är ett utdrag ur kulturmiljöprogrammet) till detta
planprogram. Detta får sen utgöra ett underlag för det fortsatta arbe-
tet med detaljplan där nya planbestämmelser med skydd mot för-
vanskning och rivning säkerställer ett långsiktigt bevarande.
Kulturmiljön – värden att slå vakt om, Skydd för värdefull 
bebyggelse 

Enligt Plan- och bygglagen, PBL, ska all bebyggelse behandlas med 
varsamhet. Finns kulturhistoriska värden ska dessa tas till vara. 
Ansvaret för skydd och vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och byggnadsmiljöer är fördelat på stat, kommun och enskilda. Som 

Hus som är en viktig del av kulturmiljön är gulmarkerade.

Hus som har ett kultur- och arkitekturhistoriskt egenvärde är grönmarkerade.

Hus som har ett stort kultur- och arkitekturhistoriskt egenvärde är blåmarkerade.

Åkersro kvarn uppfördes 1929, och är gulmarkerad i kulturmiljöprogrammet.
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instrument har samhället inrättat olika typer av bestämmelser i lag-
stiftningen. Den bästa förvaltningen med skydd och vård av värdefull 
bebyggelse bygger på att dess ägare genom kunskap får ett ökat 
intresse och större förståelse för den byggda miljön.
Hanteringen av den kulturhistoriska bebyggelsen skall ske på ett 
sådant sätt som framgår av visionsbeskrivningen för Planprogram för 
Gamla Bålsta (se sidan 9):

”Gamla Bålsta är en levande stadsdel med karaktär av svensk små-
stad. Här finns, förutom den gamla nedlagda järnvägsstat-ionen, en 
blandning av verksamheter, service och bostäder i trivsam tvåvå-
ningsbebyggelse. Den äldsta bebyggelsen i området har fina kultur-
värden som stärker trivselkänslan och stadsdelens identitet. Nu 
finns också en ny detaljplan med skydd mot för-vanskning av den 
äldre bebyggelsen. Förnyelse av utbud och bebyggelse sker succesivt 
men utan att stadsdelens karaktär som småstad äventyras. Nya 
byggnader, som har anpassats till den äldre bebyggelsen vad gäller 
skala, fasadmaterial och kulörer, har tillkommit och antalet boende 
har ökat.”

De byggnader som kommer att få skyddsbestämmelser när detaljpla-
nen upprättas är de byggnader som framgår av bilaga 1 och som är en 
del av Kulturmiljöprogrammet för Håbo kommun. Av bilagan framgår 
byggnadernas olika egenskaper och kvalitéer.
Regleringen av bebyggelsen med planbestämmelser måste komplette-
ras med anvisningar och exempel på hur en förändring av den byggda 
miljön kan gå till. För detta kommer en enkel skrift att tas fram, 
”Byggnadsordning för Gamla Bålsta” där enkla principer för tillbygg-
nader, ombyggnader och skyltning redovisas med exempel.

Förslag till planprogram

Lilla Hagalund från 1860-talet är grönmarkerad i kulturmiljöprogrammet.

Förslag till planprogram
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Byggnadsordning
För att tydliggöra hur förändringar kan göras av den äldre bebyggel-
sen utan att äventyra den kulturhistoriska miljöns värden ska enkla 
principer för möjliga förändringar utvecklas och publiceras i en skrift 
som en bilaga till den kommande detaljplanen. Denna skrift ska vara 
vägledande för fortsatt hantering av bygglov i Gamla Bålsta. 

Förslag till planprogram

Exempel på typer av skydds- och utformningsbestämmelser
Q-bestämmelse
Med stöd av plan- och bygglagen kan kommunerna ge kulturhi-storiskt värdefulla byggnader och byggnads-
miljöer ett skydd mot rivning eller förvanskning genom att meddela skyddsbestämmel-ser, så kallad 
q-bestämmelse i detaljplanen. Användning av Q-bestämmelse sker med stöd i plan- och bygglagens 3 
kap12§: Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhisto-risk, miljömässig eller konstnär-
lig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

K-bestämmelse
K-bestämmelse är ett relativt nytt begrepp i PBL som har lagts till eftersom begreppet används i dagligt 
tal. Byggnader och bygg-nadsmiljöer som har ett kulturhistoriskt värde fast av mindre dig-nitet kan till-
skrivas ett varsamhetskrav i detaljplanen genom k-märkning. Denna tar stöd i plan- och bygglagens 3 kap
10§: Änd-ringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens ka-raktärsdrag beaktas och dess 
byggnadstekniska, historiska, kul-turhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Lag-
texten innebär inte ett förbud mot ändring av byggnader utan syftar till att styra ändringarna så att de 
utförs varsamt.”

Förslag till planprogram
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2. 5 Gata och trafik
Dagens situation
Trafiken i Gamla Bålsta präglas av Enköpingsvägens blandade funk-
tioner. Dels som huvudlänk från E18 in till Bålstas centrala delar. 
Dels som bostadsgata för flera fastigheter i området och dels som lokal 
affärsgata med kantstensparkering. Den sammanlagda effekten av 
denna blandning blir, tillsammans med den ökade biltrafikmängden, 
en komplex trafiksituation. Den förvärras i rusningstider med köbild-
ningar och irriterade bilister. Den mest belastade korsningen är den 
där Västerhagsvägen från sydväst ansluter till Enköpingsvägen strax 
söder om Stationstorget. Inom kort kommer området vid Björkvallen 
att bebyggas med ca 130 nya lä-genheter vars trafik ytterligare kom-
mer att belasta nämnda korsning.
Problem i dag 
Efter ett samråd med fastighetsägarna från mars 2017:
• Stockholmsvägen trång och rak!!
• Hastigheten är för hög på fordonen som trafikerar Stockholms-

vägen?
• För mycket tung trafik genom centrum! Kan antalet tunga trans-

porter minskas?
• Vad händer om Stockholmsvägen måste stängas för trafik? Finns

den något annat alternativ? Går det att ordna rundkörning? Går
det att dela upp trafiken på två vägar? Enkelriktad trafik?

• Är Stockholmsvägen i Gamla Bålsta centrum bara en transport-
sträcka för fordon och fotgängare eller kan det vara något annat?

• Hur skall Stockholmsvägen bäst utformas för att dels förstärka
skillnaden mellan Gamla Bålsta och nya Bålsta Centrum och dels
för att göra vägen trevlig att förflytta sig efter? 

• Sträckan mellan Nya- och Gamla Bålsta centrum kan ges en an-
nan utformning.

Här redovisas några idéer för Stockholmsvägen

Alternativ 1
Sträckan mellan den gamla finkan och Glastomten, nyligen bebyggd 
med nya bostäder, är ca.1 500m. För att gå till fots utefter den 
sträckan med någon form av behållning behövs intressanta upplevel-
ser på varannan hundrade meter. Förslagsvis iordningsställs sju olika 
platser med upplevelser efter denna sträcka som bidrar till att förflytt-
ningen inte upplevs avskräckande. Utformningen av platserna bör 
varieras och ges en individuell utformning. Platserna kan till exempel 
gestaltas i form av olika mindre parker, så kallade pocketparks, som 
kan ges olika identiteter genom olika konstnärliga tema. (T.ex. Vatten, 
Sten, Djur, Förminskningar, Förstoringar, Ljus/Lampor och Historia.)

Förslag till planprogram
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Alternativ 2
Sträckan som definierats ovan kan även omformas på andra sätt. 
Detta alternativ innebär att Stockholmsvägen genom Gamla Bålsta 
utformas som Gångfartsgata. En gata där fordonens hastighet anpas-
sas till de gåendes villkor. Fordonshastigheterna blir då under 30 km/
tim för att gatupassage av gående skall kunna ske överallt. Här skulle 
då tillåtas kant-stensparkering efter hela sträckan i parkeringsfickor 
mellan trädplanteringar.
Alternativ 3
Stockholmsvägen genom Gamla Bålsta centrum delas upp i olika etap-
per med hjälp av små rondeller eller farthinder för att tvinga ner has-
tigheten för samtliga motorfordon. 
Alternativ 4
För att minska trafiken på Stockholmsvägen genom Gamla Bålsta be-
gränsas framförandet av vissa typer av fordon. Förslagsvis förbjuds 
tyngre fordon som lastbilar och långtradare. 
Gångfartsgata
För att göra miljön efter Stockholmsvägen mer intressant att vandra, 
resp. cykla efter planeras så kallade fickparker (pocketparks) in på 
några ställen utmed Stockholmsvägen. (Se även avsnittet Gata och 
trafik) Det finns begränsat med kommunal mark här varför detta först 
kan genomföras i samband med fastighetsförsäljningar eller ändrad 
markanvändning samt detaljplaneläggning. 
Ett annat sätt att markera Gamla Bålsta är med skyltar. Gamla Bål-
sta skulle kunna förses med portiker liknande portikerna i Gränna 
som visar var man angör resp. lämnar Gamla Bålsta!

Förslag till planprogram

Bildtext?
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Förslag till framtida trafiklösningar
Hela Gamla Bålstas planområde behöver belysas med en detaljerad 
mål-punkts/resvägsbaserad trafikanalys med prognosticerad utveck-
ling fram till 2040 med rekommendationer på tidsatta åtgärder. Med 
tanke på da-gens mängd av tung och halvtung godstrafik bör inrikt-
ningen vara att ti-digt avleda så mycket godstrafik som möjligt till 
Kraftle-den/Centrumleden/Kalmarleden.
Förslaget är att prioritera G/C-trafik och kollektivtrafik, eventuell 
enkel-riktning av vissa passager och införande av gångfartsgator, 
ombyggnad av Västerhagskorsningen till en upphöjd yta typ torg kan 
vara en typ av radikala åtgärder som behöver utredas i ett första steg.
Förslag till framtida parkeringar
Dagens parkeringssituation i Gamla Bålsta kan beskrivas som accep-
tabel. Stundtals, vid rusningstrafik, är det brist på p-platser. Normalt 
går det finna p-platser där man så önskar, till exempel på p-platsen 
vid Hemköp, Gamla station eller i parkeringsfickorna efter Stockholm-
svägen.
För närvarande kan flertalet fastighetsägare ordna parkeringsplatser 
för sina behov på sin fastighet dvs. kvartersmark. Vid en komplette-
ring av ytterligare byggnader genom till- och påbyggnader, även 
nybyggnader, ökar behovet av p-platser om kommunens parkerings-
norm följs. Normalt innebär det att med varje tillkommande lägenhet 
skall en p-plats anläggas antingen i form av markparkering eller i 
garage. Även för nytillkomna butiker skall ett visst antal p-platser 
anläggas per kvadratmeter butiksyta.
Går det inte att tillskapa ytterligare p-platser på den aktuella fastig-
heten kan avsteg göras. Det kan då gälla parkering på annan fastig-
het (gemensam p-anläggning eller p-hus) eller genom att någon form 
av bil pool anordnas. I Gamla Bålsta finns inte mycket plats för 
gemensam p-anläggning. Den yta som skulle kunna vara lämplig för 
parkering är om-rådet sydost om gamla stationen utefter järnvägen. 
Marken får inte bebyggas med bostadshus på grund av skyddsavstånd 
till järnvägen. Här gäller ett skyddsavstånd på 30 meter till spår-mitt.
En uppskattning som gjorts på antalet tillkommande bostäder stan-
nade vid ett par hundra. Det innebär även att ett par hundra p-platser 
bör tillkomma. Fortsatta diskussioner får visa om och hur dessa går 
att förena med målsättningen med förnyelsen av Gamla Bålsta.

Förslag till planprogram
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Karta som visar kommunala vägar/gator och byggnader
Blå markerad väg = Kommunal väg, Kommunen väghållare
Byggnad med turkos markering = Kommunal byggnad, Kommunen 
Fastighetsägare
Ljusgrön markering = Kommunal mark, Kommunen skötselansvarig
Byggnad med brun, ljusbrun eller gul markering = Privat byggnad, 
Ett- eller flerbostadshus.

Förslag till planprogram
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3 Underlag och förutsättningar
3.1 Översiktsplan 

I Håbo kommuns nya Översiktsplan (ännu inte antagen) föreslås sex 
planerings principer som uttryck för kommunens strategi för arbetet 
med samhällsutveckling: 
Fem av dessa sex planeringsprinciper är relevanta för planeringen av 
Gamla Bålsta:

Fokusera utvecklingen
Genom att fokusera bebyggelseutvecklingen där service, 
infrastruktur och kollektivtrafik redan finns kan utbyggna-
den av samhället ske resurseffektivt och hållbart.
Skapa trädgårdsstad med stationsnära läge
Bebyggelsen ska vara småskalig med en variationsrik arki-
tektur och med inslag av natur och grönska.
Tillvarata natur- och kulturmiljöer
Håbos natur-, kultur- och vattenmiljöer utgör en resurs som 
ska tas tillvara och utvecklas.
Möjliggör möten
En annan planeringsprincip handlar om att möjliggöra 
möten genom att göra det ”offentliga rummet” tillgängligt 
med plats för barn och unga samt för ett rikt föreningsliv 
Stärka näringslivet
En tredje planeringsprincip handlar om att stärka närings-
livet med både möjlighet till utveckling av de befintliga före-
tagen men samtidigt skapa förutsättningar för nya etable-
ringar. 

Underlag och förutsättningar

Området Gamla Bålsta kan sammantaget ses som en rik resurs för de 
fem planeringsprinciperna och innebär att området har en stor poten-
tial för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som kan säkerstäl-
las och tydliggöras i detta planprogram.
I översiktsplanen beskrivs Småstad som en stadsbyggnadskaraktär: 
Småstad utgörs av en blandad bebyggelse av bostäder, resecentrum, 
kontor, handel, mindre parker, fritidsanläggningar samt samhällsser-
vice såsom skolor, förskolor och äldreboende. I Småstad är bebyggelse-
tät-heten hög eller medelhög. 
Utveckling i Bålstas centrala delar ska bidra till att stärka småstads-
kvaliteter genom komplettering med en blandning av bostäder, arbets-
plat-ser, service och mötesplatser, som bidrar till en levande stadsmiljö 
un-der dygnets alla timmar. Komplettering bör ske med flerbostads-
hus med lokaler i bottenvåningar, samt trygga och trivsamma offent-
liga miljöer. Tillkommande bebyggelse bör utformas med entréer och 
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Underlag och förutsättningar

fönster mot gatan för att skapa ett inbjudande gaturum. Verksamheter 
och funktioner som genererar ett aktivt användande av stadsrummet, 
till exempel caféer, mindre butiker och offentliga mötesplatser, ska pri-
oriteras.
Inom Bålsta ska befintliga bostadsområden sammankopplas genom ny 
bebyggelse för att skapa en mer integrerad tätortsstruktur. Genom 
komplettering av befintlig bebyggelse kan en mer integrerad och sam-
manlänkad tätortstruktur skapas.
3.2 Gällande planer
Området för planprogrammet ingår i en Fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Bålsta tätort. Den antogs av kommunfullmäktige 2010-06-
14. Från 2006 finns en Översiktsplan som gäller hela kommunens 
mark- och vat-tenområde. För närvarande pågår det arbete med en ny 
översiktsplan som bland annat ska ersätta FÖP:en för Bålsta tätort. 
Visionsbeskrivning och riktlinjer är hämtade från arbetet med den nya 
översiktsplanen. 
Byggnadsplan blir Detaljplan
En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer hur mark och 
bebyggelse får användas. Detaljplanen ersätter vad som före 1987 kal-
lades stads- och byggnadsplaner. Detaljplanen reglerar såväl enskildas 
som kommunens rättigheter och skyldigheter. I planen fastslås hur 
marken får bebyggas, till exempel byggnaders höjd och placering. En 
detaljplan kan täcka en hel stadsdel, en del av ett kvarter eller en 
enskild fastighet. Planen utgör underlag för bygglov, rivningslov och 
marklov. När detaljplaner upprättas har framför allt berörda parter, 
men även andra medborgare, insyn och möjlighet att framföra syn-
punkter under det i lagen föreskrivna samråds- och utställningsförfa-
randet. Ändringar av befintlig bebyggelse kan också regleras. För att 
skydda värdefull bebyggelse kan särskild begränsning för föränd-
ringar och eventuell rivning införas i planen. I Håbo kommun finns för 
närvarade ca 300 detaljplaner.
Bålstas första byggnadsplan – Y2
Den första byggnadsplanen för Bålsta fastställdes 1956 av Länsstyrel-
sen i Uppsala län (Y2 ) och gäller idag, som detaljplan enligt PBL:s 
övergångsbestämmelser, för stora delar av planområdet. Denna plan 
är sen i olika delar moderniserad med nya byggnadsplaner och detalj-
planer som fläckvis ersätter den äldre Y2-planen. Detta gör att 
bestämmelserna för hur området får bebyggas varierar över hela 
Gamla Bålsta. Totalt finns det 17 nyare detaljplaner som gäller för 
övriga delar av planområdet. Av dessa är 3 byggnadsplaner som till-
kom innan den nya Plan- och bygglagen (PBL) började gälla 1987. I och 
med att den nya PBL kom fick kommunerna rätt att anta planerna 
själva utan Länsstyrelsens fastställelse.
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Dagens plansituation
Att ta fram detaljplaner för varje aktuellt byggprojekt skapar oklarhet 
i vad som gäller och målet med bebyggelseutvecklingen samt gör det 
komplicerat för både fastighetsägare och bygglovhandläggare att reda 
ut vad som gäller för olika tomter vid förändringar. 
De flesta byggnads- och detaljplanerna hanterar mark och byggrätter 
för småhus med undantag för vissa kvarter utmed Bålstavägen och ett 
område norr om gamla stationsområdet där flerfamiljshus har byggts 
med bostadsrätter. Ett genomgående drag och begränsning i den 
gamla Y2-planen är den strikta regeln att vissa småhustomter utmed 
Enköpingsvägen medger både bostäder, handel och verksamheter men 
endast två bostadslägenheter per fastighet. Detta gör det svårt att för-
täta och komplettera med ny bostadsbebyggelse.
Ett annan aspekt är avsaknaden av skydds- och varsamhetsbestäm-
melser för den äldre och kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i de 
flesta av områdets planer. 30(47)

Den del av Gamla Bålsta som nu gällande Y2 – 
planen från 1956 täcker 

Gällande detaljplaner som är fastställda eller an-
tagna efter 1956 och ersätter Y2 

Gräns för planprogrammets område 

30(47)

Den del av Gamla Bålsta som nu gällande Y2 – 
planen från 1956 täcker 

Gällande detaljplaner som är fastställda eller an-
tagna efter 1956 och ersätter Y2 

Gräns för planprogrammets område 

Den del av Gamla Bålsta som nu gällande Y2-planen från 1956 täcker.

Gällande detaljplaner som är fastställda eller antagna efter 1956 och ersätter Y2.

Gräns för planprogrammets område.
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Riksintressen
I dag passerar Mälarbanan genom planområdet. Mälarbanan är en an-
läggning av riksintresse för kommunikationer och omfattas av bestäm-
melserna i Miljöbalkens 3 kapitel 8§. Riksintresset för Mälarbanan 
innebär bland annat att 30 meter från järnvägens spårmitt ska läm-
nas fritt från byggnation. Om bebyggelse planeras inom 100 meter från 
Mälarbanan skall en riskanalys utförs.
3.3 Kulturhistorisk inventering och värdering 
Ur Kulturmiljöprogrammet för Håbo kommun; 

”Vid mitten av 1800-talet började Bålsta få karaktären av en cen-
tralort. År 1858 flyttades gästgivare gården från Grans gård till 
Bålsta och ett tingshus uppfördes strax intill. Bredvid gästgivare 
gården och tingshuset förlade även Livregementet sin samlings-
plats. När järnvägen mellan Stockholm och Västerås invigdes 1876 
placerades en station i närheten av gästgivare gården. Intill gästgi-
veriet korsade järnvägen landsvägen till Stockholm varpå en viktig 
knutpunkt uppstod. Det skulle dock komma att dröja flera decennier 
innan Bålsta började expandera.” 
”Omkring 1920 började en del egnahemsbebyggelse att uppföras i 
Bålsta, framför allt längs järnvägen och kring järnvägsstationen. 
Bålsta blev nu ett utpräglat villasamhälle. Ett mindre handelscen-
trum med butiker och hantverkslokaler uppkom också. I området 
etablerades även några handelsträdgårdar och mindre industrier 
såsom Åkersro kvarn och AB Upsala Ångqvarn. Bålstas karaktär 
av centralort förstärktes av att provinsi-alläkarmottagningen låg 
här och att ett ålderdomshem öppnades i slutet av 1920-talet. Flera 
samlingslokaler uppfördes också i Bålsta av Håbotraktens alltmer 
aktiva föreningar. År 1931 bodde knappt 350 personer i Bålsta. ”
”Under 1930-talet etablerades flera småindustrier i Håbo, bland 
andra Bålsta cementvarufabrik, Bålsta sågverk och Bålsta snicke-
rifabrik som vardera hade ett tiotal anställda. Under 1930- och 
1940-talen byggdes flera tidstypiska affärshus längs med Stock-
holmsvägen – med butiker i bottenvåningarna och bostäder en 
trappa upp. Tätorten hade under 1940-talet blivit så pass stor att 
Bålsta fick sin första skola 1946. Tillväxten var dock under mitten 
av 1900-talet fortfarande ganska låg och präglades framför allt av 
förtätning av äldre villaområden.” 
”På 1950-talet byggdes de första flerbostadshusen i Bålsta i närhe-
ten av järnvägsstationen. Fram till 1930-talet var möjligheten att 
stadsplanera i landskommuner ytterst begränsad. Många tätorter  
hade dock uppstått längs järnvägarna och i 1931 års stadsplanelag 
infördes därför ett nytt planinstitut – byggnadsplanen. Den skulle 
användas för att reglera tätbebyggelse som uppkom på landsbyg-den. 
År 1933 inleddes arbetet med att ta fram en byggnadsplan för Bål-
sta, men det kom att dröja ända till 1956 innan den fastställdes. Den 
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oplanerade tillväxten av Bålsta hade gett samhället en långsträckt 
bebyggelsestruktur från stationen ner mot Kalmarsand längs järn-
vägen och landsvägen. År 1952 slogs Kalmars, Yttergrans, Över-
grans, Häggeby och Skoklosters landskommuner samman till en 
kommun. I och med sammanslagningen ökade möjligheten att ta ett 
samlat grepp om bebyggelsen i Bålsta. ”
Gästgiverier och krogar
”Redan under medeltiden gjordes upprepade försök av myndig-
heterna att upprätta allmänna gästgiverier och ett fungerande 
skjutsväsende för de som reste längs landsvägarna. Mer eller min-
dre verkningslösa regleringar försökte sätta stopp för våldgästning 
hos bönderna som dessutom var ålagda skjutsplikt. En radikal för-
ändring kom till stånd först 1649. Då kom den viktiga Krogare- och 
Gästgifware Ordningh som stadgade att gästgivare-gårdar skulle 
inrättas och att bönderna skulle befrias från skjutsplikten. För de 
resandes bekvämlighet skulle gästgiverier med möjlighet till kost 
och logi inrättas med högst två mils avstånd från varandra längs de 
större landsvägarna. Då även skjutsväsendet knöts till gästgivare-
gårdarna blev en av deras viktigaste upp-gifter att svara för trans-
porten av de resande. Vid varje skjutshåll skulle det finnas möjlig-
het till byte av häst för vidare färd. Den resande betalade efter en 
given taxa och hästarna tillhandahölls av gästgivaren eller av ett 
skjutslag som bestod av bönder. Gästgivaregårdar tillkom i byarna 
genom att ett eller flera hemman anslogs som gästgiverihemman 
med rätt att driva rörelse. Ofta var gästgiverierna förlagda till en 
och samma gård under lång tid. Verksamheten drevs under överin-
seende av landshövdingarna. Skjutsväsendets betydelse avtog på 
1870-talet då järnvägen alltmer övertog persontrafiken. Samtidigt 
var det vanligt att gästgivaregårdarna flyttades till de nya stations-
samhällena.”

Bålsta gästgivaregård byggdes på 1850-talet. Stenen till vänster är den minnessten 
som idag står i Dragonparken.
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Bålsta Gästgivaregård stod mitt mot Tingshuset med snarlika utseenden..

Bålsta tingshus
”Redan tidigt inrättades det gästgiverier utmed huvudvägen genom 
Håbo. I en gästgiveriförteckning från 1651 omtalas gästgivaregår-
dar i Bålsta och Jädra. I början av 1700-talet flyttades gästgiveriet i 
Bålsta till Grans gård i Yttergrans by. Från Grans gästgivaregård 
utgick skjutslinjer till Tibble i Håtuna socken, Litslena i Litslena 
socken och Tunalund i Hjälsta socken. Gästgivaregårdens roll som 
centralpunkt i bygden medförde att tingsställe och exercisplats förla-
des i närheten av gästgiveriet. Därmed kunde man på ett enkelt sätt 
lösa inkvarteringsfrågan för häradsrätten och de militära befälen. 
Från 1736 var Grans gästgivaregård tingsställe för Håbo härad. En 
exercisplats för Livregementets dragoner har också legat intill gäst-
givaregården. Den tvåvåniga före detta gästgiveribyggnaden som 
ännu är bevarad vid Grans gård härrör troligen i sina äldsta delar 
från 1700-talet. År 1858 flyttades gästgiverirörelsen och tingsplat-
sen från Gran tillbaka till Bålsta där både gästgivaregård och tings-
hus hade uppförts. De båda byggnaderna som
stod parallellt intill varandra, var likartat utformade med röda 
panelfasader och höga fönster. År 1903 upphörde Bålsta som tings-
ställe. 
Gästgiverirörelsen förde däremot en blomstrande tillvaro efter järn-
vägens tillkomst och verksamheten lades inte ned förrän på 1950-
talet. Sedan 1966 är båda byggnaderna rivna och idag återstår 
endast den lilla arrestlokalen som står intill vägen.”

Bålsta äldsta byggnad, 
arrestlokalen från slutet av 
1800-talet.
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3.4 Vattenfrågor
I stort sett hela planprogramområdet täcks av Bålstaåsens mäktiga 
sandlager som innebär att ytvatten snabbt dräneras ner till grundvat-
tenlager. Eftersom den huvudsakliga markanvändningen i större 
delen av området är och planeras förbli boende i en- och flerfamiljshus 
av småskalig karaktär torde merparten av tillkommande dagvatten-
belastning kunna hanteras med lokalt omhändertagande och infiltra-
tion. Ett undantag är de äldre industrihallarna i områdets norra del 
med stora takytor och hårdgjorda markytor. Beroende på planerad 
användning av industrihallarna måste dessa utredas särskilt vad gäl-
ler förutsättningar för framtida dag-vattenhantering. 
Hela planområdet är ett avrinningsområde mot ett huvuddike i Väs-
terdalen och vidare mot Björkfjärden i Mälaren. Området sluttar från 
Bålstaåsen ner mot Västerdalen med en nordvästlig till sydostlig rikt-
ning där yt- och grundvattenströmmar löper i nordostlig till sydvästlig 
riktning.
En viktig aspekt vid all ombyggnad och nybyggnad är att återföra tak-
vatten till grundvattnet istället för att som nu många byggnader i 
denna del av Bålsta är anslutna till kommunens dagvattennät. Dag-
vatten från biltrafikerade och hårdgjorda markytor ska hanteras som 
förorenat vatten och måste filtreras och renas innan det återförs till 
grundvattnet. 
I övrigt är det Stockholmsvägens kör- och parkeringsytor som alstrar 
dagvatten men där en balans med föreslagna ”fickparker” tillsam-
mans med planering av nya bostadsgrupper dagvatten bör kunna han-
teras med fördröjning och vid behov enkel filtrering för dagvattenre-
ning och att undvika förorening av recipienten Mälaren.
3.5 Grönstruktur
Stora delar av planområdet präglas av småskalig villabebyggelse med 
en rik trädgårdskultur som i sig bidrar till en god biologisk mångfald i 
hela området. Eftersom en grundtanke i planprogrammet är att bibe-
hålla en karaktär av trädgårdsstad och en blandning av enfamiljshus 
och småskalig flerfamiljsbebyggelse kommer trädgårdskaraktären 
även i fortsätt-ningen vara en viktig stomme i både grönstruktur och 
mångfald. Problemet är snarare att de gröna sambanden är svaga i 
området och i synnerhet mellan det stora naturområdet Åsen i nordost 
och Västerdalens mer flacka ängslandskap i sydväst. Förutom närlig-
gande åslandskapets barr-skogsnatur finns även Järnvägsparken i 
norra delen och parken Lilla Hagalund med sina kulturbyggnader i 
områdets södra del. För att berika det offentliga grönrummet, stärka 
grönstrukturen och tillgängligheten till parker så föreslås några så 
kallade fickparker som knyts till Stockholmsvägen och blir en del av 
gångstråket mellan Bålsta station och Gamla Bålsta.
Hela Stockholmsvägen utgör med järnvägen sedan länge en effektiv 
barriär och hinder för samband av flora och fauna mellan Bålstaåsen 
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och Västerdalens grönområden. Gröna korridorer och nya öppningar 
för samband och länkar är svårt att utveckla. Ett framtida önskvärt 
samband är markerat i kartan nedan som en utbyggnad av den befint-
liga järnvägsbron i områdets norra del som skulle kunna förses med en 
grön brygga. Vidare visas i kartan ytor med övervägande trädgårds-
kulturer och de föreslagna ”miniparkerna” med grönt.

Minipark

Park eller naturmark

Trädgårdsmark

Viktigt G/C-stråk som ska bibehållas

3.6 Risker och transport av farligt gods 
Riskavstånd till järnvägens spårmitt är för närvarande minst 30 
meter fritt från verksamheter där människor stadigvarande kan vis-
tas som exempelvis, bostäder, kontor och personintensiva verksamhe-
ter. Lagerlokaler och garage, parkeringsytor kan möjligtvis komma 
ifråga efter vidare riskutredning i varje nytt markförändringsärende.
Stockholmsvägen är klassad som en omledningsväg för transport av 
farligt gods som innebär att den komma att användas som transport-
led för farligt gods om E18 tillfälligt skulle behöva stängas av. Detta 
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kan medföra visst säkerhetsavstånd för, eller utformning av bebyg-
gelse utmed Stockholmsvägen.
Järnvägen är transportled för farligt gods och Stockholmsvägen är se-
kundärled för transport av farligt gods. Planområdet omfattar delar 
av dessa riskutsatta områden. Största riskkällan är järnvägen där 
större förändringar i markanvändningen i området mellan järnvägen 
och Stockholmsvägen alltid bör omfattas av riskutredning. En zon på 
30 meter räknat från spårmitt ska alltid hållas fri från bebyggelse och 
anläggningar där människor stadigvarande vistas. Upplag, förråd och 
parkering bör dock kunna medges i begränsad omfattning. Stockholm-
svägen är inte lämplig som omledningsväg för farligt gods på grund av 
dess närhet till bostadsområden. Som omledningsväg för farligt gods 
och som alternativ till E18 mellan västra och östra påfarterna bör 
Kraftleden fungera bättre med genomgående buffertzoner till bostads-
bebyggelse och verksamhet-er. Inom zonen 100 meter från järnvägens 
mitt bör all ändring av markanvändning föregås av en riskutredning. 
En sådan 100 meters zon har markerats med rött i bifogade karta över 
planområdet.

Järnvägen är transportled för farligt gods vilket medför särskilda krav på bebyg-
gelsen inom 30 meter från spårmitt.

Markföroreningar och risker
Inom programområdet finns i dag inga kända markföroreningar. Det 
har funnits ett antal verksamheter där det finns anledning att göra 
mar-kundersökningar i samband med nybyggnation. En sådan plats 
är vid nuvarande och tidigare verksamma bensinstationer.
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Andra aktuella platser som kan vara aktuella är vid bussgaraget. 
(Lilla Hagalunds väg 2), vid före detta industribebyggelsen vid Väners-
borgsvägen och den OK-mack som idag är i bruk. (på adressen Stock-
holmsvägen 36) 
Saneringsåtgärder
I samband med den fortsatta planeringen behöver eventuella rester av 
föroreningar efter tidigare bränsleförsäljning, verkstäder och andra 
verksamheter utredas i anslutning till och underlag för det fortsatta 
planarbetet. 
3.7 Trafikbuller
Huvudsakliga trafikbullerkällor inom planområdet är järnvägen och 
Stockholmsvägen. Då både järnvägen och Stockholmsvägen har ett 
läge med lägre hastigheter, inbromsnings- och accelerationszoner för 
tåg samt 40 km/h hastighetsbegränsning för biltrafik innebär detta 
något lägre trafikbullernivåer. Men både mätningar och teoretiska 
beräkningar för vissa avsnitt av Stockholmsvägen visar att inom en 
zon om ca 30 meter på bägge sidor om vägen och inom 50 meter från 
järnvägen trafikbullerni-våerna ligger högre än rekommenderade rikt-
värden för acceptabla nivåer för bostäder.
Det rör sig i dessa fall om värden på ekvivalent trafikbuller på över 55 
dBA vid fasad men sällan över 60 dBA vilket får anses vara hanter-
bart med avstegsfall, utformning och tekniska bullerskyddsåtgärder. 
Inom hela planområdet bör vid all planering för bostäder gälla krav på 
buller-utredning.
3.8 Teknisk försörjning, geoteknik, VA mm.
Inom planområdet finns i dag mycket infrastruktur så som el-led-
ningar, vatten- o avloppsledningar mm. Även datafiber är väl utbyggt. 
Flertalet fastigheter är uppvärmda med fjärrvärme. Ett 20-tal fastig-
heter har sk. energibrunnar för bergvärme registrerade.

Grön fyrkant är registrerad brunn för bergvärme.
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Geoteknik  
Planområdet utgöres huvudsakligen av en dalgång i nordväst - sydost-
lig riktning på två sidor omgiven av skogklädda grusåsar, som delvis 
är ganska branta. Bålsta gamla järnvägsstation ligger på sluttningen 
av den östra åsen där dalen är smalast. Undergrunden i dalen består 
av lera. Väster och norr om järnvägsstationen är dock marken lämpli-
gast ur byggnadssynpunkt. (pinnmo- och moränområden). Dalgången 
har en huvudlutning mot Kalmarviken i söder. Goda avrinningsmöj-
ligheter finns från planområdet med en gräns i nordväst, norr och 
nordost cirka 700m från järnvägsstationen, som är belägen 26,5 m ö.h. 
(tidigare höjdsättning)
Marken i dalgången lutar från 20 till 13m ö.h. (tidigare höjdsättning) 
inom planområdet. Höjdpartiet i väster är starkt kuperat. Berg i 
dagen förekommer. Områden lämpade för bebyggelse har i en medel-
höjd av cirka 35 till 40 m. ö. h. (tidigare höjdsättning) Den ganska 
branta stigande grusåsen i öster når på toppen 59 m. ö. h. (tidigare 
höjdsättning)
Åsen övergår först i en svag lutning mot öste för att sedan gå brant 
ned mot Lilla Ulleviksfjärden. På åsryggen och östsluttningen ligger 
sommarhusområdet Sjöända – Valla invid den gamla landsvägen mel-
lan Stockholm och Enköping.”
3.9 Fastighetsrättsliga frågor 
Merparten av marken inom planområdet är i privat ägo. (80%?) 
Totalt omfattar området ca.150 fastigheter. Gator, vägar samt torg och 
parker ägs och förvaltas av Håbo kommun. Även andra fastigheter ägs 
av kommunen som Medborgarhuset Borgen med biograf och bostäder 
med hyresrätt genom Håbobostäder AB.
Planprogrammet föreslår inga större förändringar vad gäller fastig-
hetsinnehavet. I enstaka fall kan det bli aktuellt med att överföra all-
män mark till privat ägande vise versa. 
Ett förslag gäller tex. en passage/väg över befintlig tomt för att få 
bättre trafiklösning. 
På några ställen föreslås nybebyggelse som innebär sammanslagning 
av några villafastigheter.



41Planprogram gamla Bålsta

4. Fortsatt arbete
Programförslaget kommer att delges berörda fastighetsägare samt 
andra berörda som hyresgäster och Bålstabor vid olika plansamråd. 
Detta skede kallas för Samrådsskedet i planprocessen. När Planpro-
grammet varit ute på samråd och kommunen fått in synpunkter från 
olika håll kommer förslaget bearbetas igen för att därefter presenteras 
för de folkvalda politikerna.
Planprogrammet antas inte som en detaljplan utan godkänns av kom-
munens styrande organ, kommunfullmäktige, och skall därefter ligga 
till grund för kommande detaljplanering, dvs. nya detaljplaner. Avsik-
ten hittills har varit att med detta planprogram lägga grunden för en 
helt ny detaljplan som kan ersätta den äldre byggnadsplanen från 
1956 samt några senare tillkomna detaljplaner från tiden före 1987 då 
den så kal-lade Äldre Plan- och bygglagen, ÄPBL började gälla.
Detta planprogram anger ramarna för den nya detaljplanens omfatt-
ning, innehåll och analys av möjliga nya byggrätter i hela området. 
Planpro-grammet hanterar också frågor som krav på utformning för 
en bra an-passning till områdets kulturmiljövärden. Planprogrammet 
och dess illustrationer är inte bindande men ska utreda och tydliggöra 
förutsätt-ningar för den nya detaljplanen. Med ett genomarbetat plan-
program kommer sen arbetet med detaljplanen förhoppningsvis att gå 
smidigare. Nästa steg i arbetet är att efter ett politiskt beslut om plan-
uppdrag för en ny detaljplan för Gamla Bålsta ta fram formella- och 
tekniska underlag för detaljplanen enligt nedan.
Grundkarta
En aktuell grundkarta som visar alla gällande fastighetsgränser, ser-
vitut och andra rättigheter. En inventering av ledningsrätter, servitut 
och lag-farna fastigheter i en fullständig fastighetsförteckning ska 
också tas fram.
Förorenade områden
En inventering av förorenade platser, utbredning, tidigare undersök-
ningar och eventuella saneringar ska utarbetas.
Trafik- och verksamhetsbuller
Bullernivåer från både järnvägen och vägtrafiken ska utredas inför de-
taljplanen
Betydande miljöpåverkan
Undersökning om detaljplanens eventuella betydande miljöpåverkan 
ska utredas enligt miljöbalken
Dagvattenutredning
Vilka nya hårdgjorda ytor och byggnader kommer att alstra nya voly-
mer dagvatten som måste renas och fördröjas?



42 Planprogram gamla Bålsta

Områden utsatta för översvämningsrisker
Låglänta områden kan utsättas för stora volymer vatten som vid häf-
tiga skyfall med stora regnmängder under kort tid kan orsaka nya 
översvämningsområden. Sådana riskområden bör fångas in som ett 
underlag till den nya planen.
Byggnadsordning – ett verktyg för kulturmiljöanpassning
Som en bilaga till den nya detaljplanen ska en vägledning tas fram 
kring hur tillbyggnader, kompletteringar och nya byggnader ska 
kunna anpas-sas till områdets kulturmiljövärden. Vi kallar denna 
vägledning för en ”Byggnadsordning för Gamla Bålsta”
Genomförandefrågor
I den nya detaljplanen ska ett kapitel utarbetas som hanterar genom-
förandefrågor. Detta kapitel ska visa hur nya fastigheter och rättighe-
ter ska bildas, kommunens ansvar för allmänna platser, nya tomter 
som föreslås bildas och om kommunen tänker köpa eller sälja mark för 
att genomföra detaljplanen. Andra genomförandefrågor som kommu-
nens ansvar för hantering av dricksvatten, avlopp och dagvatten ska 
också beskrivas i detta avsnitt.
4.1 Tidplan
Beslut om planuppdrag 2015
Beslut om samråd 2 kv 2020
Samråd 2 o 3  kv 2020         
Godkänt av KS som underlag för fortsatt planering hösten 2021
4.2 Ekonomiska konsekvenser
På kort sikt
Kommunstyrelsen har beslutat ”att detaljplanearbetet ska bekostas av 
kommunen. Planavgift ska tas i samband med bygglov”. Det innebär 
att ingen kostnad hamnar på fastighetsägare så länge vederbörande 
inte ”gör något”! När ny detaljplan antagits och vunnit ”laga kraft” 
kan bygglov sökas för ny- eller ändring av byggnad (till- alt. påbygg-
nad). I samband med dessa byggnadslov kommer kommunen, förutom 
avgiften för byggnadslovet, även ta ut en så kallad planavgift. Planav-
giftens storlek följer en av Kommunfullmäktige fastställd plantaxa 
och baseras på vilken åtgärd som byggnadslovet söks för och dess stor-
lek.
De åtgärder som vidtas för att förverkliga idéer som presenterats i 
detta program och som berör kommunens mark eller fastighet, blir det 
främst kostnader för kommunen. För vissa större och sammanhäng-
ande exploateringar kan även planavtal upprättas mellan kommunen 
och fastighetsägare eller exploatör där vissa detaljplanekostnader 
bekostas av fastighetsägaren/exploatören.
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På lång sikt
De ändringar som medför kostnader på såväl privat som allmän mark 
på kort sikt får motsvarande konsekvenser även på lång sikt.
Beroende av hur kvalitén på infrastrukturen är för närvarande kan 
ett ökat byggande innebära indirekta kommunala investeringar på 
vatten- och avlopp- samt elsystem.
4.3 Sociala konsekvenser

På kort sikt
I det korta perspektivet är bedömningen den att planprogrammet och 
kommande detaljplan inte kommer att ha så stora sociala konsekven-
ser annat än ökad trygghet för att kunna bo kvar och kunna bygga till 
eller på huset. En viktig aspekt av ett välbevarat och utvecklat Gamla 
Bålsta är en ökad känsla av identitet och stolthet över att bo i Bålsta. 
På lång sikt
I det längre perspektivet är en översiktlig uppskattning av antalet till-
kommande bostäder på lämpliga platser och arealer skulle kunna ge 
ett tillskott på ett par hundra bostäder (+200 lgh.) i varierande storle-
kar. Vi talar här om en tio- till tjugoårsperiod eller längre. Det motsva-
rar ett tillskott om ca. 400 personer.
För speciella grupper, som yngre och äldre personer, vet vi att centralt 
belägna bostäder är eftertraktade. För yngre kan ekonomin vara en 
faktor att efterfråga mindre lägenhetsstorlekar. Äldre personer som 
lämnat en villa kan efterfråga större och dyrare lägenheter med bra 
tillgänglighet och nära service. Önskvärt är att utbudet av tillkom-
mande bostäder möter dessa behov.
En dylik förändring i Gamla Bålsta bedöms bidra till ökad social 
trygghet.
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