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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.

Beslut om planläggning
Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 13 februari 2017 (§ 8). Eftersom beslutet togs
efter den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Tidplan
Samråd
1:a kvartalet 2020
Granskning 4:e kvartalet/1:a kvartalet 2020/2021
Antagande 1:a kvartalet 2021
Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Illustrationskarta
• Fastighetsförteckning
• Behovsbedömning
• Utredningar
- PM Dagvatten, Väppeby 7:218, Mavacon AB, mars 2020
- Inledande projekterings PM Geoteknik, Väppeby 7:218 Skogsparken Håbo kommun,
Bjerking AB, 2019-06-14
- PM Geoteknik projekteringsunderlag, WSP Sverige AB, 2019-09-13, kompl. 2020-05-26
- Skyfallsutredning Exploatering Väppeby 7:218, Bålsta, DHI, oktober 2020
- PM Dagvatten och vattenverksamhet, H2OCON, juli 2020

Medverkande
Planhandlingarna har upprättats av Anton Karlsson (planarkitekt) i samarbete med tjänstemän
inom Håbo kommun. Planarkitekterna Anna Sara Bergkvist, Ida Hellman, och Kajsa Rieden
(Metria AB) har medverkat i planarbetet fram till april 2019. Planarkitekt Marina Fyhr (Mavacon
AB) har därefter medverkat. För de utredningar som ligger till grund till detaljplanen har
Mavacon AB, Bjerking AB, WSP Sverige AB, DHI och H2OCON medverkat. För skisser och
illustrationer har exploatörernas arkitekter bidragit med underlag.
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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 Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att bidra till ett variationsrikt utbud av boendeformer i Håbo kommun.
Detaljplanen möjliggör byggnation av bostäder, både i form av flerbostadshus, friliggande
småhusenheter och kedjehus/radhus. Detaljplanen säkerställer även det grönstråk som förbinder bostadsområdena Västerängen och Västerdalen och som i programmet pekas ut som
värdefullt för rekreation, samt redovisar dagvattenlösningar som föreslås i planprogram för
Gröna dalen stadspark.
En fastighet för flerbostadshus i tre våningar samt en fastighet för någon form av kommunal
verksamhet eller bostäder föreslås i den norra respektive mellersta delen av planområdet. I de
västra delarna föreslås enbostadshus i två våningar i form av friliggande småhus och kedjehus/radhus. Inom området för flerbostadshus tillskapas cirka 55 lägenheter med inriktning på
55+ bostäder. Inom planområdets västra delar tillskapas cirka 55-60 enbostadshus. För flerbostadsfastigheten medges även vårdboende för att skapa en större flexibilitet i nyttjandet.
Inom grönområdet i planområdets östra delar planeras gång- och cykelstråk som ansluter till
gång- och cykelstråk söder om Centrumleden, lekytor samt dagvattendammar.
Sammantaget beräknas detaljplanen skapa ca 110-120 nya bostäder i olika upplåtelseformer.
Planområdet omfattar cirka 9 hektar och är beläget centralt i Bålsta tätort med närhet till såväl
service och kollektivtrafik, som grönområde och rekreation.
1.2 Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller upphävs.
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1.3 Tidigare ställningstagande
En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstaganden. 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.

Håbo kommun antog våren 2014 en ny vision. Visionen ska vara vägledande för den
kommunala verksamheten gällande planering, produktion och bostadsutveckling. Visionens
ambition att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. Visionen består av fyra
olika delar:
•

•

•

•

Håbo kommun ska vara en aktiv part av Mälardalsregionen. Regionen växer och vi ska
växa med den som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner.
Utbud, varor, tjänster, arbetsplatser, kultur och kompetens tillgängliggörs för kommunens
invånare samtidigt som det som Håbo kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen.
Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till vatten och
naturliv är en viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort ansvar. Kommunen ska
tillhandahålla Mälar- och naturnära boendemiljöer utan att äventyra natur- och djurliv.
Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande småstad där
många vill vistas och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande ort som är anpassad för
alla människor i alla åldrar.
Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar ett gott liv för alla. Kommunen
ska ta ett stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma, eller bättre, möjligheter att förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomisk
och ekologiskt hållbar, vår planering ska gå mot att minska behovet av biltrafik och
kommunen ska skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i
anspråk.

Föreslagen förtätning inom tätorten i nu aktuell detaljplan är positiv ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och bidrar till en effektiv hållbar planering då befintlig infrastruktur och
service används. Genom att erbjuda olika boendeformer underlättas flyttkedjor och
variationen bidrar till att människor i olika livsskeden och med olika förutsättningar kan
mötas.

Håbo kommun antog i slutet av 2014 ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2015-2018
med utblick mot år 2030. Programmet ska vara ett verktyg för den långsiktiga och strategiska
planeringen och utvecklingen av bostäder i kommunen. Det ska vara ledande för hur
kommunen ska prioritering och utforma översiktsplaner, detaljplaneprogram, gestaltningsprogram och detaljplaner. Enligt programmet ska kommunen verka för en utbyggnadstakt på
mellan 150 och 200 bostäder per år. I programmet behandlas även olika boendeformer och det
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konstateras att utbudet av lägenheter inte har hängt med tidigare års utbyggnad av villaområden.
Regionen runt Mälaren beräknas växa med cirka 650 000 personer fram till år 2030. En stor
utmaning för kommunerna blir att hålla jämna steg inom bostadsbyggandet då det råder stor
brist på bostäder i kommunen, länet och Mälardalsregionen i stort. 2012 genomfördes en
etnografisk studie som visar på att bostadssökande i Stockholmsområdet som söker hus eller
lägenhet ofta söker sig längre ut på pendeltågslinjen. Många söker sig till Bålsta på grund av
goda kommunikationer och attraktiva bostadspriser. Därmed är även Stockholms bostads- och
invånarutveckling viktig att förhålla sig till.
För att svara upp mot förväntningar och efterfrågan samt för att ta ansvar för utvecklingen av
regionen, satsar Håbo kommun starkt på att ta fram byggbar bostadsmark.
Föreslagen förtätning ger ett utökat bostadsutbud i stort och bidrar med lägenheter i flerbostadshus samt småhusenheter. Planförslaget bidrar därmed till ett mer varierat utbud i
närområdet, som främst utgörs av villor och radhus.

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 år
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.

Föreslagen detaljplan medför att nuvarande bebyggelse förtätas i ett kollektivtrafiknära läge
och där befintlig infrastruktur kan nyttjas vilket ger goda möjligheter att resa kollektivt.
Vidare ligger planområdet inom område med utbyggt fjärrvärmenät med möjlighet till
anslutning. Detaljplanen säkerställer även det grönstråk som förbinder bostadsområdena
Västerängen och Västerdalen och som i planprogram för Gröna dalen stadspark pekas ut som
värdefullt för rekreation.
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För Bålsta tätort, där föreslagen detaljplan ingår, gäller en fördjupad översiktsplan (FÖP) från
2010. I FÖP:en anges att Bålsta ska förtätas, framförallt i centrum och de närliggande
områdena. Bostadsbyggandet föreslås under de kommande 25 åren (från dess antagande
2010) omfatta mellan 2 500-3 000 bostäder.
Planområdet ingår i område 2 Gröna dalen i den fördjupade översiktsplanen från 2010.
Avsikten är att inom Gröna dalen integrera boende och service med områden för park och
rekreation. Planområdet som ligger mellan bostadsområdena Västerdalen och Västerängen, är
också utpekat som värdefullt naturstråk. Naturstråket fyller ett socialt värde då det förbinder
Västerdalen med Västerängen. Denna funktion ska säkerställas i detaljplanen.
Planförslaget anses vara i linje med översiktsplanen. Förslaget innebär en effektivare markanvändning i centrala Bålsta samtidigt som viktiga grönstråk bevaras.
Framtagande av en ny kommuntäckande översiktsplan pågår, där ett utställningsförslag ställts
ut under sommaren 2019. Där beskrivs att översiktsplanen bygger på sex stycken planeringsprinciper, som på en övergripande och strategisk nivå fastställer kommunens förhållningssätt
för att främja en hållbar utveckling och nå visionen. Av de sex planeringsprinciperna bedöms
aktuellt planförslag gå i linje med fem av dem; fokusera utvecklingen, skapa trädgårdsstad
med stationsnära läge, tillvarata natur- och kulturmiljöer och möjliggöra möten.
Fokusera utvecklingen
Håbo växer. Det innebär ett ökat behov av nya bostäder, transporter, arbetsplatser, skolor,
omsorg, idrottsanläggningar och annan service. Genom att fokusera bebyggelseutvecklingen
där service, infrastruktur och kollektivtrafik redan finns kan utbyggnaden ske resurseffektivt
och hållbart. Därför ska framtida bebyggelseutveckling främst koncentreras till tätorterna.
Skapa trädgårdsstad med stationsnära läge
Bålsta förtätas i stationsnära lägen för att dra nytta av stationen och kommunens strategiska
läge i Mälardalen. Närmast stationen eftersträvas ett koncentrerat och blandat utbud av
service, mötesplatser och bostäder. Samtidigt ska Bålstas befjntliga karaktär som trädgårdsstad bibehållas. Bebyggelsen ska vara småskalig med en variationsrik arkitektur och med
inslag av natur och grönska. God kollektivtrafik och ett sammankopplat gång- och cykelvägnät bidrar till hållbara trafiklösningar.
Tillvarata natur- och kulturmiljöer
Håbos natur-, kultur- och vattenmiljöer utgör en resurs som ska tas tillvara och utvecklas.
Naturens samtliga funktioner ska beaktas – rekreationsvärden, ekologiska värden och ekosystemtjänster. Områden med höga natur- och kulturmiljövärden ska bevaras samtidigt som
invånare och besökare får tillgång till dem. Sammanhängande grönstruktur och gröna stråk
ska förstärkas vid planering och byggande. Tätortsnära natur ska särskilt värnas och utvecklas för många funktioner och hög kvalitet. Mälaren ska vara tillgänglig för rekreation och
upplevelser, samtidigt som den erbjuder möjlighet till attraktiva boendemiljöer där det är
lämpligt.
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Möjliggöra möten
I Håbo ska alla ges goda förutsättningar för ett gott liv. Platser för möten prioriteras och det
offentliga rummet ska präglas av god tillgänglighet med plats för barn och unga. Genom
trygga miljöer och ett varierat bostadsutbud skapas förutsättningar för människor att mötas.
Möten främjas också genom goda förutsättningar för lokalt föreningsliv och plats för idrott,
kultur och spontanaktivitet. Kollektivtrafjk samt gång- och cykelvägar spelar en viktig roll för
att människor ska få tillgång till mötesplatser och för att länka samman olika delar av
kommunen.

Ett planprogram för Gröna dalen stadspark har tagits fram och som Kommunstyrelsen
beslutade att godkänna den 12 december 2018. Nu aktuell detaljplan ligger inom området
Skogsparken i programområdets norra del.

Röd linje markerar programområdet för Gröna dalen.
Nu aktuell detaljplan ligger inom den norra delen av programområdet.

I planprogrammet redovisas en vision samt mål för utvecklingen av Gröna dalen området.
Gröna dalens vision
Gröna dalen föreslås utvecklas till en stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta
med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. Det föreslagna blågröna stråket,
promenadstråket, som planeras genom Bålsta centrum föreslås få sin fortsättning genom
Gröna dalen och vidare ner till Aronsborgsviken.
Genom Gröna dalen blir Mälaren mer synlig och tillgänglig för både Håbobor och besökare.
I ett vidare perspektiv kan Gröna dalen binda samman de olika bostadsområdena i Bålsta för
att skapa en mer levande och attraktiv centralort.
Gröna dalen ska bli en mångfunktionell stadspark som innehåller en mängd olika aktiviteter
och upplevelser för olika åldrar och intressen. Målsättningen är att parken ska vara attraktiv
att vistas i under hela året och möjliggöra för olika aktiviteter under såväl vår, sommar, höst
och vinter.
Gröna dalen har även ett funktionellt och ekologiskt värde genom att i en del av stadsparken
skapas en dagvattenpark. Dagvattenparken i Gröna dalen är en förutsättning för att kunna
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hantera dagvattnet i samband med utvecklingen och förtätningen av Bålsta centrum. Dagvattenhanteringen har en väsentlig roll vid utformning av stadsparken. Dammar och vattenavrinning ska, där det är möjligt, utformas så att de tillför ett mervärde för stadsparken genom
att ge estetiska inslag samt bidra till rekreation, lek och lärande.
Dagvattnet ska vara en naturlig del av det blågröna stråket från Bålstaåsens naturområde
genom Bålsta centrum och Gröna dalen till Mälaren. Det grönblåa stråket står för parkgrönska, naturmark och vatten. Dagvattnet ska därmed ses som en resurs för grönstrukturen,
rekreation, bildning av grundvatten och andra ekosystemstjänster i tätorten och bidrar till en
attraktiv och hållbar stadsmiljö.
Mål
•
•
•

•
•
•

Rena dagvatten och skapa en långsiktig hållbar dagvattenhantering.
Skapa en mångfunktionell mötesplats som erbjuder både lugn och energi genom ett rikt
utbud av rekreation, sport, lek och kultur.
Skapa ett parkstråk för människor i alla åldrar, från barn till pensionär, och med olika
behov och intressen. Alla ska känna sig välkomna till Gröna dalen oavsett kön, ålder,
ursprung, samhällsklass och funktionsförmåga.
Förstärka och tillgängliggöra kopplingen med Mälaren genom att skapa ett tydligt och
attraktivt stråk från Bålsta centrum till Aronsborgsviken, genom Gröna dalen.
Integrera den nya stadsparken med omkringliggande områden för att skapa en sammanhållen småstad.
Låta stadsparken bli en målpunkt både för centrala Bålsta med omgivande områden, som
ett besöksmål för kommunens övriga invånare och besökare utifrån.

Förslag till struktur för Skogsparken,
utdrag ur programkartan för Gröna
dalen.

Nu aktuell detaljplan bedöms överensstämma med programmets vision och mål för berörda
delar samt föreslagen struktur för Skogsparken där nu aktuellt planområde ingår.
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Aktuellt planområde (röd yta) överlappar marginellt del av Byggnadsplan Björnvägen Södra
Västerdalen (K29), lagakraft 1975-06-17. Planområdet berör område som utgörs av allmän
platsmark i form av park.

Y10
K20

327

335
369

K19

445

K29
425
Röd yta markerar aktuellt planområde. Planområdet påverkar en gällande detaljplan (K29).
Ytterligare fem detaljplaner ligger i direkt anslutning till planområdet.

Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 13 februari 2017 (§ 8).
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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.
Under rubriker där planförslaget medför förändringar beskrivs ändringarna och dess
konsekvenser under ”planförslag”.
2.1 Bakgrund
Bovieran AB önskar exploatera ett 55 + boende i bostadsrättsform som beräknas omfatta
cirka 55 lägenheter inom del av Väppeby 7:218 som ägs av kommunen.
MacFreeze AB önskar exploatera boende i form av friliggande villor och kedjehus/parhus
som beräknas omfatta ca 55-60 bostadsenheter inom del av Väppeby 7:218 som ägs av
kommunen.
Kommunstyrelsen gav 2017-02-13 § 8 Bygg och miljöförvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för bostäder.
2.2 Plandata
Planområdet är beläget i norra delen av Gröna dalen, söder om Västerängen och norr om
Centrumleden.

Planområdets läge i tätorten.

Karta som visar planområdets ungefärliga avgränsning.
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Planområdets areal är ca 9,0 hektar. Området omfattar del av fastigheten Väppeby 7:218 som
ägs av Håbo kommun. Förutom områden för nybyggnation av bostäder (sammanlagt cirka 3,4
ha) omfattar detaljplanen även gatumark, grönområden inklusive ytor för hantering av dagvatten. Planområdet avgränsas i söder av Centrumleden, i väster av skogsmark, i norr av
grönytor och i öster av dagvattendike.

Planområdet påverkas av riksintresse för totalförsvaret i form av MSA-område kring Uppsala
övningsflygfält och väderradar i Håtuna och Arlanda. Inom ett MSA-område gäller att högsta
höjd för byggnader och andra objekt är 45 meter inom sammanhållen bebyggelse och 20
meter utanför sammanhållen bebyggelse. Inom väderradarns influensområde kan höga objekt
också störa. Närmast väderradarn är det förbjudet att uppföra vindkraftverk och i området runt
omkring görs en prövning i enskilda fall. Möjligheten att etablera hela vindkraftparker inom
dessa områden är låg. Planförslaget påverkar inte dessa intressen.

Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Sydväst om planområdet finns
eventuella gravlämningar i form av högar och stensättningar. Söder om Centrumleden finns
boplatslämningar.

Kartan visar fornlämningar (R och blå ytor) belägna utanför
planområdet (röd linje).
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Länsstyrelsen har under samrådet av detaljplanen framfört att det kan finnas hålvägar längs
åsens sluttningar, vilka utgör fornlämning. Kommunen har efter samrådet gjort en enklare
granskning av slänten i historiska kartor, flygfoton, höjddata samt via okulär besiktning. En
mindre skålning i skrå längs med slänten går till del att urskilja i terrängen. Skålningen går
samtidigt endast en bit ned i slänten. Sannolikheten för att det skulle vara en hålväg bedöms
därför som låg. Vidare bedöms skålningen (om den ändå skulle utgöra fornlämning) inte
påverkas negativt av planförslaget. Några andra potentiella spår har inte påträffats. Om fynd
påträffas vid markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen i Upplands län
kontaktas i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.

Karta som visar skålningen i slänten.

Foto som visar skålningen i slänten.
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2.3 Natur

Planområdet är beläget i ett grönsläpp mellan två bebyggelsegrupper. Marken i planområdets
västra delar sluttar svagt åt öster, men är flack i planområdets östra delar. Vegetationen består
främst av gräs. Inom planområdets centrala delar finns inslag av björk och mindre buskage
inom ett långsmalt område. Den långsmala strukturen har funnits där i någon form under en
längre tid. På mitten av 70-talet var hela planområdet brukat som åker även om man på foton
kan se det långsmala området som en skugga i åkermarken. Därefter har området släppts och
inte brukats som åker. Planområdet brukas inte längre som åker eller kultiverad betesmark.
Det långsmala skogsområdet är av relativt ung ålder och bedöms inte ha de biologiska värden
som avses med en åkerholme. Bedömningen är att området aldrig varit en åkerholme i miljöbalkens mening.
I planområdets västra del och väster om planområdet finns en blandskogsbevuxen ås med
många grova träd av bland annat björk, asp och gran. I planområdets östra del löper ett dike
med buskvegetation. I planområdets norra del finns gräsytor som används för bl.a. fotboll av
barn i närområdet.
Park,
aktivitetsytor

Björk/buskage
Blandbevuxen
naturskog

Blandskogsbevuxen ås väster om planområdet.

Planområdets olika naturtyper.

Planförslag:
Planförslaget medger flerbostadshus på ett flackare parti inom planområdets norra del samt
småhus i form av friliggande hus samt kedje/parhus i planområdets västra delar. Andelen
hårdgjord yta kommer i och med tillkommande parkeringar och byggnader att öka. De
grönytor som bevaras kommer dock att få en tydligare inramning och funktion som park och
rekreationsskog för boende i området och för övriga kommuninvånare. Den nya bebyggelsen
har anpassats till skogsgränsen i väster.
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Det finns inga nyckelbiotoper, rödlistade arter eller utpekade naturvärden inom planområdet.
Befintligt dike i planområdets östra gräns har visst naturvärde då öppna diken utgör viktiga
livsmiljöer, spridningskorridorer och ledlinjer för många organismer. Länsstyrelsen anser att
diket omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken.
Planförslag:
De nya bebyggelsekvarter som föreslås inom planområdet har inte förlagts inom områden
som inrymmer utpekade naturvärden. Den nya bebyggelsen har anpassats till skogsgränsen i
väster. Planförslaget innebär ingen negativ påverkan på det öppna diket i planområdets östra
gräns. Dagvattendammar planeras i området som kan påverka växt- och djurlivet positivt.

Stora delar av planområdet utgörs av jordbruksmark som ligger i träda. Enligt 3 kap. 4 §
miljöbalkens får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Enligt
plan- och bygglagen ska marken användas för det ändamål som anses vara mest lämpligt
utifrån beskaffenhet, läge och behov. Utifrån en avvägning ska olika samhällsintressen vägas
mot varandra, vilket här innebär att intresset av att bevara jordbruksmarken vägs mot behovet
av att anlägga nya bostäder.
Planförslag:
Detaljplanen innebär att gammal åkermark som idag utgörs av ängsmark tas i anspråk för
parkområde med dammanläggningar samt nya bostäder (3,4 ha). Nedan redovisas motivering
till ett ianspråktagande av jordbruksmark.
Områdets brukningsvärde
Jordbruksmark är av nationell betydelse och det finns därför ett allmänt intresse av att bevara
åkermarken som naturresurs. I Propositionen (1985/86:3) förtydligas att brukningsvärd jordbruksmark är sådan mark som utifrån läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar lämpar sig
för jordbruksproduktion. Enligt rättsfall från mark- och miljööverdomstolen kan jordbruksmark vara brukningsvärd även om den idag inte används men tidigare har varit brukad.
Aktuell jordbruksmark ligger inom tätbebyggt område och är avskuren från andra jordbruksmarker. Det tätbebyggda läget gör brukandet av jorden svår, främst för att det blir allt svårare
att komma till med stora moderna maskiner som ett modernt jordbruk kräver, men också för
att det uppstår olägenheter för närboende i samband med exempelvis gödsling. Av denna
anledning bedöms marken ha ett lågt brukningsvärde.
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Väsentligt allmänt intresse
Efterfrågan på bostäder i Stockholmsregionen är hög. Även i Bålsta tätort pågår en befolkningsökning och kommunen har ett behov av att bygga 150-200 bostäder per år. Byggnation
av bostäder i Bålsta tätort är ett väsentligt allmänt intresse som för det aktuella planområdet
väger tyngre än jordbruksmarkens brukningsvärde.
Alternativ lokalisering
Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram ska kommunen verka för en utbyggnadstakt
på mellan 150 och 200 bostäder per år. Nya bostäder i centrala Bålsta, med närhet till
kollektivtrafik och service, är både mer attraktivt för köpare och mer hållbart än om nya
bostäder tillkommer utanför tätorten eller i tätortens utkanter. I fördjupad översiktsplan för
Bålsta tätort finns ett antal utvecklingsområden för bostäder utpekade, se karta nedan. Område
1-3 är belägna i centrala Bålsta. Det pågår planering för utbyggnad inom samtliga utvecklingsområden. Några alternativa lokaliseringar för detta projekt bedöms därmed inte finnas.

Förändrad markanvändning, FÖP Bålsta tätort 2010. Kartan visar aktuellt
planområde (rödstreckad linje).
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En översiktlig geoteknisk utredning (daterad 2011-12-15) är genomförd inom ramen för
planprogrammet för Gröna dalen. Den visar på att aktuellt planområde, där bebyggelse
planeras, till stora delar består av kohesionsjord (lera) med en mäktighet mellan 2-15 meter.

Utsnitt ur SGU:s Jordartskarta skala 1:25 000 – 1:100 000. Planområdet är markerat med rödstreckad linje.

Bjerking AB har på uppdrag av Håbo kommun utfört en inledande geoteknisk undersökning
på fastigheten Väppeby 7:218, daterad 2019-06-14, som underlag för projektering av ett nytt
bostadsområde och ny damm. Resultatet från undersökningen sammanfattas nedan:
Jordlagerföljden är varierande inom området. De borrpunkter som är belägna i områdets
västra delar består i allmänhet överst av torrskorpelera som överlagras av friktionsjord
vilandes på berg. De flesta borrpunkter, det vill säga de som är belägna längre österut har en
jordlagerföljd som i allmänhet består av ett lager mulljord överlagrandes kohesionsjord ovan
friktionsjord. Bergets överyta har i områdets västra delar påträffats mellan ca 1,5-10 m under
markytan. Djup till berg och lerans mäktighet ökar i nordöstlig riktning dvs. ner mot dalgångens centrala delar. Djupet till berg har ej undersökts inom ramen för denna undersökning.
Områdets jordlager är på flera håll skiktade. Till exempel förekommer skikt av sand i leran
och skikt av lera i friktionsjorden. I ett par av områdets östra sonderingspunkter har skikt av
organiskt material noterats.
Mulljordens mäktighet varierar i undersökta punkter mellan ca 0,2 – 0,5 m. Mulljorden är
generellt sandig.
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Kohesionsjorden utgörs av lera som ner till ca 1 – 2 m djup är av torrskorpekaraktär för att
djupare ner övergå till att i huvudsak utgöras av lera med extremt låg skjuvhållfasthet. Som
lägst har den odränerade skjuvhållfastheten (korrigerad med avseende på konflytgräns) uppmätts till 2 kPa. Den totala lermäktigheten varierar stort i området och uppgår som mest till 15
á 18 m. Lerans tunghet har som lägst uppmätts till 13,5 kN/m3 och som högst till 18,3 kN/m3.
Vattenkvoten varierar mellan ca 42 – 141 %. Leran benämns som högplastisk till mycket
högplastisk samt generellt högsensitiv, ett lerprov av sju var dock lågsensitivt.
Friktionsjorden fasthet är låg till medelhög. Notera att ett flertal block har genomborrats vid
sondering i friktionsjorden. Berget har inte undersökts närmare men bedöms som homogent
utifrån utförda jordbergsonderingar ner i berg.
Mot bakgrund av tidigare registrerade grundvattenobservationer bedöms grundvattenytans
trycknivå ligga kring ca +4,6 dvs. mindre än 1 m under markytan i förhållande till områdets
låglänta delar. Strax söder om aktuellt område förekommer även artesiskt grundvatten.
Områdets ytvatten sjunker ner i förekommande mulljordslager. Vid riklig nederbörd eller
tjälade förhållanden kan även ytavrinning ske i terrängens lutningsriktning, dvs. ner åt öster
mot dalgångens centrala del.
Enligt den geotekniska undersökningen är rekommendationerna för grundläggning följande:
Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar kan området schematiskt delas in i två
delar med olika förutsättningar för grundläggning. Indelningen bygger på relativt få punkter
som utförts inom ramen för undersökningen och kan komma att justeras efter att kompletterande undersökningar utförts.

Borrplan med område 1 (cyanfärgat) och 2 (gråmarkerat)
Bjerking AB

Inom delområde 1, d.v.s. de västra delarna av området, bedöms lättare och medeltunga byggnader och anläggningar kunna grundläggas direkt i mark utan några geotekniska förstärkningsåtgärder. Tyngre byggnader eller byggnader med stora punktlaster kan komma att
erfordra grundförstärkande åtgärder, t.ex. pålning.
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Inom delområde 2, d.v.s. områdets mellersta och östra delar, är de geotekniska förutsättningarna betydligt sämre vilket innebär att all typ av husbyggnation erfordrar en pålad grundläggning. Eventuellt kan mindre förrådsbyggnader, sophus och liknande enklare byggnader grundläggas med platta direkt i mark. Även anläggningar, dvs. gator och övrig infrastruktur kan
förväntas behöva geotekniska förstärkningsåtgärder.
I den sydöstra delen av området där en damm är planerad förekommer dels mycket dåliga
markförhållanden, dels större lerdjup. Generellt gäller att en damm bör projekteras i nära
samarbete med en geotekniker med hänsyn till rådande förhållanden.
Val av geotekniska förstärkningsåtgärder får utredas i ett senare skede när anläggningarnas
läge i plan och höjd samt laster närmre har bestämts.
Vid planering av området ska beaktas att leran är mycket sättningsbenägen vid belastningstillskott. Samtliga planerade byggnader och anläggningar kommer kräva en utförlig geoteknisk utredning innan grundläggnings- och/eller förstärkningsmetoder kan fastställas.
WSP har i samband med pågående planarbete tagit fram ett PM Geoteknik för området.
Denna handling svarar främst på framtida sättningar i området vid belastning av marken.
PM:et har efter samrådet kompletterats med stabilitetsberäkningar. Utifrån studier av
Bjerkings undersökningar kontra områdets topografi bedöms området kunna delas in i 3
delområden utifrån höjdnivå, se karta nedan:

Borrplan med område 1 (rödfärgat), område 2 (gulmarkerat)
och område 3 (grönmarkerat)
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Delområde 1, höjdnivå +5,3- +6,5 (rödmarkerat)
Området består av extremt lös lera/gyttja med mycket låg sättningsmodul, vilket medför att
stora sättningar kan förväntas även vid små laster. Vid en höjning av marken med 0,5 m
(motsvarande 1ton/m2) ska sättningar i storleksordningen 0,3 m förväntas med tiden. Stor vikt
ska läggas på geoteknisk projektering i området.
Då leran är extremt lös och delvis högsensitiv så ska schakter hanteras med respekt. Schaktfria metoder föredras, och erfordras djupare schakter så bör stödkonstruktioner övervägas för
att säkra arbetarskyddet. I föreliggande utredning har inga schaktarbeten inom delområde 1
studerats.
Inom delområde 1, med hänsyn till områdets totalstabilitet, tillåts inga generella marklutningar brantare än 1:10.
Inom delområde 1 planeras två dagvattendammar med bottennivå om +4,3 (ca 1,3 m djup)
respektive +4,75. (ca 1 m djup). Dammar planeras ha slänter i lutning 1:4. I anslutning till
dammarna planeras en GC-väg. Området är annars generellt plant och kan klassificeras som
”Annan mark”, totalstabiliteten bedöms som tillfredställande.
Delområde 2, höjdnivå +6,5- +9,5 (gulmarkerat)
Området består av mycket lös till lös lera med något bättre sättningsegenskaper. Beräkningsunderlaget är sämre än för delområde 1, men marken tycks kunna höjas med 0,5 m (belastas
med ca 1 ton/m2) innan långtidssättningar initieras.
Inom delområde två planeras VA-ledningar att anläggas i de planerade gatorna. Planerat
schaktdjup, utifrån gatornas schaktterrass, ska vara ca 1,3 m, med en släntlutning om 1:1.
Med detta förfarande råder ingen stabilitetsproblematik så länge ingen direkt belastning från
arbetsfordon eller upplag förekommer. Vid djupare schakter ska geotekniker konsulteras.
Fyllningar för tomt 15-22 och 62-66 måste delvis utgöras av lättfyllning, förslagsvis skumglas. 0,5 m höjning av mark med traditionella massor tillåts, övrig höjning ska utgöras av
lättfyllning.
Delområde 3, höjdnivå > +9,5 (grönmarkerat)
Området består generellt av friktionsmaterial alternativt av ett ytligt lager torrskorpefast lera
direkt ovan friktionsmaterial. Området är inte sättningskänsligt.
Grundläggning
Grundläggning av byggnader inom området kommer främst att utgöras av fribärande golv
ovan stödpålar. Eventuellt kan ett fåtal byggnader i områdets västra del, tomt 4-7 och 56-61,
grundläggas med platta på mark på friktionsjord (urgrävd lera). Detta måste dock verifieras
genom öppnandet av provgropar.
Vidare skrivs om de geohydrologiska förhållandena i WSP:s PM. Här påvisas att det råder
artesiska förhållanden inom de låglänta delarna inom aktuellt område vilket måste beaktas vid
grundläggning.
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Kvarvarande arbeten
• Vid vibrationsalstrande arbeten såsom pålning rekommenderas det att en riskanalys tas
fram. Att värden angiva i riskanalysen underskrids bör sedan under pålningsarbetena
verifieras genom vibrationsmätning. Slutligen bör även syneförrättning övervägas där
befintlig bebyggelse är nära vibrationskällan.
• Planeras djupare schakter än vad som behandlas i föreliggande PM ska geotekniker
konsulteras.
• Eventuella kranar, eller andra fordon med stora punktlaster, ska kontrolleras separat utifrån
markens bärighet.
Planförslag:
Under planarbetets gång har geotekniska utredningar tagits fram för att säkerställa att planområdet är byggbart. Planförslaget har anpassats efter resultatet av de geotekniska undersökningarna där bebyggelsen förlagts så långt västerut som möjligt inom planområdet där markens geotekniska förutsättningar är bättre. Trots det ligger stora delar av området inom delar
där pålning för villabebyggelse kommer krävas. För flerbostadshuset i planområdets norra del
krävs pålning. Områdets disposition har utformats för att minimera behov av större schakter
och fyllnader av området för att minimera risk för skred och sättningar. Stabilitetsberäkningar
har tagits fram för planområdet efter samrådet av detaljplanen. Rekommendationer i framtagna geotekniska rapporter ska följas i den fortsatta projekteringen av området.
Pålning kan komma att ske inom stora delar av området, speciellt inom områden med skyddande lera. Här bör spridningsrisker till vattentäkten i Bålsta minimeras, det vill säga att inte
öppna kanaler genom leran, när ihåliga stålpålar används. Ihåliga stålpålar bör därför injekteras med tätande material samt förses med tät bergsko. Diffusa utsläpp från byggnader ska
också i största möjliga utsträckning undvikas.

Eftersom marken utgörs av gyttjelera och har en sluttande terräng behöver risk för skred och
sättningar beaktas. För det fortsatta arbetet med planering och projektering av området måste
skredrisken utredas utifrån vald utformning i plan och höjd. Även områdets totalstabilitet
måste studeras noggrant.
Inom planområdet förekommer artesiskt grundvatten vilket måste beaktas i den fortsatta
planeringen och projekteringen av området.
Planförslag:
Under planarbetets gång har geotekniska utredningar tagits fram för att säkerställa att planområdet är byggbart. Samtliga planerade byggnader och anläggningar kommer att kräva
ytterligare geotekniska utredningar innan slutlig utformning av grundläggnings- och/eller
förstärkningsmetoder kan fastställas. Tillkommande bebyggelses omfattning och placering
regleras med planbestämmelser för att säkra efterlevnaden av de geotekniska undersökningarna och därmed minimera risken för skred och sättningar.
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Planområdets östra delar ligger inom en grundvattenförekomst, del av en rullstensås Bålstaåsen. Grundvattenförekomsten har både god kemisk och kvantitativ status. I SGU:s databas är
grundvattenförekomstens avgränsning grovt uppskattad utifrån isälvsmaterialets utbredning. I
den geotekniska undersökningen framtagen av Bjerking AB, daterad 2019-06-14, bedöms
grundvattenytans trycknivå ligga kring ca +4,6 d.v.s. mindre än 1 m under markytan i förhållande till områdets låglänta delar. Strax söder om aktuellt område förekommer även
artesiskt grundvatten.
I WSP:s PM hänvisas till en äldre utredning Grundvattenmätningar, Bålsta Centrum, i denna
framgår att grundvattennivån i de lågt belägna delarna ligger ovan befintlig marknivå
(artesiskt grundvatten).
Från diket i planområdets mitt och österut gäller grundvattenskydd enligt hälsovårdsstadgan
1961-07-14 akt 03-G23:7. Grundvattenskyddet innebär att dagvatten ska omhändertas och
renas från föroreningar av kemiska- och hälsofarliga produkter så att dessa inte når grundvattnet.
Avrinning från området sker via ett befintligt dike som löper längs planområdets östra sida
och vidare längs Gröna dalen, med Kalmarviken (Mälaren-Prästfjärden) som recipient.
Området kring Gröna dalen är under utveckling och ett planprogram finns framtaget.
Innehållet utgörs främst av en stadspark där dagvattenhanteringen genom dagvattendammar
och våtmarker har ett stort fokus. Diket i planområdets östra del ingår i ett markavattningsföretag. Arbete med att upphäva markaavvattningsföretaget pågår.
Planförslag:
Planförslagets påverkan på grundvattnet bedöms som små då lermäktigheterna är stora inom
området. Dag- och ytvatten inom området kommer rinna i ledningar samt på ytan och samlas
upp i dammar innan det släpps till befintligt dike i områdets östra del. På grund av de täta
jordarna kommer dag- och ytvatten inte att infiltrera och därmed inte nå grundvattnet.
Dagvatten från tomter och gator planeras samlas upp i dagvattenledningar som mynnar i
dagvattendammar för att fördröjas och renas innan det släpps till befintligt dike. Dammarna
dimensioneras för att kunna fördröja ett 10-årsregn. Dagvattendammarna konstrueras med tät
botten och med avstängningsanordning som möjliggör omhändertagande av ex. släckvatten
vid olyckstillfällen, för att motverka att föroreningar leds vidare via diken till vattenresursen,
eller förorenar andra recipienter.

Dagvattnet från planområdet släpps till Kalmarviken som är en del av Mälaren-Prästfjärden
(Vattenförekomst SE657160-160170). Mälaren-Prästfjärden är till ytan 320 km² och sträcker
sig från Enköping i norr till Södertälje i söder. Enligt VISS (Vatteninformationssystem
Sverige) uppnår sjön kraven för god ekologisk status men ej kemisk status. Den låga statusklassningen på kemisk status beror på överskridande halter av kvicksilver, PBDE och TBT
vilka är ämnen som ofta överskrids i de flesta vattenförekomster i Sverige.
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Planförslag:
Planförslagets påverkan på recipienten bedöms som liten. Den föreslagna markanvändningen
innebär visserligen att dagvattnets föroreningsinnehåll ökar något, men i och med skyddsåtgärder
i form av dagvattendammar för fördröjning och rening så bedöms påverkan som försumbar. Den
planerade exploateringen bedöms därför inte påverka möjligheten att följa beslutade miljökvalitetsnormer. Ytterligare beskrivning av planförslagets hantering av dagvatten återfinns under
rubrik 2.7.2 Dagvatten.
2.4 Bebyggelse

Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse. Norr om planområdet finns radhus (1),
öster om planområdet finns förskola (2), flerbostadshus (3, 4) och äldreboende (5). Väster om
planområdet finns radhus (8) och i sydväst finns enbostadshus (9).
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Foton över närliggande bebyggelse
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Planförslag:
Sammanlagt möjliggör planförslaget för cirka 110-120 bostäder. Planförslaget möjliggör både
flerbostadshus samt enbostadshus i form av friliggande småhus och kedjehus. Inom området
för flerbostadshus tillskapas cirka 55 lägenheter med inriktning på 55+ bostäder. För flerbostadsfastigheten medges även vårdboende för att skapa en större flexibilitet i nyttjandet.
Inom planområdets västra delar tillskapas cirka 55-60 enbostadshus.

Illustrationskarta – Ny bebyggelse inom planområdet
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Inom planområdet finns ingen befintlig verksamhet.
Planförslag:
Planförslaget föreslår inga arbetsplatser eller verksamheter.

Inom planområdet finns ingen befintlig service. Direkt öster om planområdet finns två äldreboenden och en (fristående) grundskola, Potencia. På andra sidan Dalvägen finns en förskola.
Planområdet är centralt beläget i Bålsta och det är gångavstånd till kommersiell service.
Västerängsskolan (f-9) ligger cirka 600 meter från planområdet och Gröna dalen-skolan ligger
cirka 1 km från planområdet. Båda skolorna nås med säkra skolvägar med separat gång- och
cykelväg.
Planförslag:
En fastighet för någon form av kommunal verksamhet eller bostäder föreslås i den mellersta
delen av planområdet (B, D, K, S).

Ingen bebyggelse finns idag inom planområdet.
Planförslag:
Detaljplanen innehåller förslag till bostadsbebyggelse. I förslaget har även ytor avsatts för
grönytor för lek/rekreation, gång/parkstråk och för fördröjning och rening av dagvatten i form
av dagvattendammar.
Bostäderna föreslås i de västra delarna utgöras av friliggande hus. I öster närmast parken och
Centrumleden föreslås rad-, kedje- eller parhus, alternativt även här friliggande hus. I planområdets norra del planeras flerbostadshus (Bovieran). För flerbostadsfastigheten medges
även vårdboende för att skapa en större flexibilitet i nyttjandet. En fastighet för någon form av
kommunal verksamhet eller bostäder föreslås i den mellersta delen av planområdet.
Nedan redovisas byggrätter inom planområdet beroende av vilken bebyggelse som planeras.
Byggrätt för rad-, kedje- eller parhus
Minsta fastighetsstorlek är 200 m2 för radhus och 300 m2 för kedje- och parhus. Största
byggnadsarea är 40% av fastighetsarean.
Högsta nockhöjd för enbostadshus är 9,0 meter och 5,0 meter för komplementbyggnader som
garage och uthus. Nockhöjden motsvarar två våningar.
Byggrätt för friliggande enbostadshus
Minsta fastighetsstorlek är 400 m2 för friliggande enbostadshus. Största byggnadsarea är 30%
av fastighetsarean.
Högsta nockhöjd för enbostadshus är 9,0 meter och 5,0 meter för komplementbyggnader som
garage och uthus. Nockhöjden motsvarar två våningar.
23

Byggrätt för kommunal verksamhet eller bostäder (B, D, K, S)
Största byggnadsarea är 40% av fastighetsarean.
Byggrätt för flerbostadshus/vårdboende
Största byggnadsarea är 45% av fastighetsarean. Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 14,0
meter och 5,0 meter för komplementbyggnader som garage och uthus. Nockhöjden motsvarar
tre våningar.
Placeringsbestämmelse för friliggande enbostadshus
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från gata och gräns mot angränsande fastighet.
Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från gräns mot angränsande fastighet.
Garage, carport eller garagedel av huvudbyggnad ska placeras så att garageport/öppning
ligger minst 6 meter från gata.
Placeringsbestämmelse för rad-, kedje- eller parhus
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från gata och gräns mot angränsande fastighet.
Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från gräns mot angränsande fastighet.
Huvudbyggnad och komplementbyggnad får dock placeras närmare eller i gräns mot angränsande fastighet för rad-, kedje- och parhus. Garage, carport eller garagedel av huvudbyggnad
ska placeras så att garageport/öppning ligger minst 6 meter från gata.
Grundläggning
Enbostadshus ska utföras utan källare (utrymme i en byggnad beläget helt eller delvis under
mark).

Aktuellt planområde är beläget i ett grönsläpp mellan två bebyggelsegrupper. Väster om planområdet finns en skogbeklädd höjd. Omgivande bebyggelse består till största del av låg tät
småhusbebyggelse i 1,5 plan. Söder om planområdet finns flerbostadshus i 3 våningar.
Planförslag:
Föreslagen småhusbebyggelse bedöms stämma överens med skalan och tätheten hos befintlig
bebyggelse i närområdet. Placeringen av bebyggelsen, i en släntfot med skog invid, gör också
att området får en naturlig förankring i landskapet. Föreslagen flerbostadshusbebyggelse i tre
våningar bedöms ansluta till befintlig mer storskalig bebyggelse längs Dalvägens västra sida.

Planområdets nordöstra delar är relativt flackt. Planområdets västra delar sluttar åt öster med
en nivåskillnad på cirka 5-7 meter innan området planar ut i de centrala och östra delarna av
området. Planområdets nordöstra, centrala och östra delar bedöms terrängmässigt ha god
tillgänglighet för såväl fotgängare som rullstolsburna.
Ny bebyggelse planeras så att de uppfyller tillgänglighetskraven som de uttrycks i svenska
nybyggnadsregler, där alla tillkommande bostäder och utemiljöer ska göras tillgängliga för
människor med funktionshinder: rullstolsburna och andra grupper. Detta innebär exempelvis
att alla bostadshus om tre eller fler våningar ska utföras med hiss och att utemiljöer inte får ha
lutningar större än 1:20. Detta hanteras vidare i bygglovsprocessen.
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Planförslag:
Vid bygglovsprövning ställs krav på att bostäderna är tillgänglighetsanpassade i enlighet med
kraven i BBR (Boverkets byggregler). Vid byggnation av flerbostadshus ställs även krav på
att parkeringsplats för funktionsnedsatta ska finnas högst 25 meter från entré.
2.5 Det offentliga rummet

Centrumleden är genomfartsled för trafik inom Bålsta tätort. Leden är cirka 9 meter bred och
har en cirkulationsplats strax söder om planområdet. En gång- och cykelväg löper trafikseparerat söder om Centrumleden.
Längs Dalvägen är biltrafiken separerad från gång- och cykel. Gatubredden är 7-9 meter och
längs gatan finns på vissa ställen trädrader. Totalt är gaturummet (gata, gc-väg och trädplantering) mellan 12 och 20 meter brett.

Vägar i närområdet.
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Dalvägen. Gaturum nordost om planområdet

Dalvägen. Park med gång- och cykelstråk

Centrumleden med cirkulationsplats.

Kartan visar befintligt gång- och cykelvägnät samt busshållplatser.
Planförslag:
Aktuellt planområde markerat med röd streckad linje.
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Planförslag:
En ny anslutning till cirkulationsplatsen på Centrumleden tillskapas för trafikförsörjning till
det nya bostadsområdet. I detaljplanen planläggs ett 6-6,5 meter brett område för ändamålet
lokalgata (GATA2). Gång- och cykeltrafik bedöms kunna ske integrerat med biltrafiken då
gatans trafikbelastning bedöms bli relativt låg.
Gång- och cykelstråk föreslås anläggas inom parkstråket som ansluter till befintliga gång- och
cykelstråk söder om Centrumleden för att förbinda den nya bebyggelsen inom planområdet
med Gröna dalen och Gröna Dalens IP. En ny trafiksäker passage över Centrumleden
(GATA1) föreslås.

Planområdet ligger centralt i Bålsta med närhet till både offentlig och kommersiell service
samt rekreationsområden.
Planförslag:
Med de nya bostäder som föreslås ökar befolkningen i området och det skapas underlag för
fler möten. Ett gång- och cykelstråk föreslås anläggas genom planområdet och vidare söderut
för att ansluta till Gröna dalen och idrottsanläggningen Gröna Dalens IP. Centralt inom parkområdet föreslås lekytor och sittplatser invid en av de två planerade dagvattendammarna som
ger upphov till möten.

Inom planområdet finns inga särskilt anordnade ytor för lek eller rekreation. Området utgörs
främst av gräsytor, några träd och mindre buskage. Planområdets norra del är plan och gräsklippt och används för bl.a. fotboll av barn i närområdet. Den anslutande skogbeklädda
höjden i väster erbjuder rekreation och spännande miljöer som bl.a. utnyttjas som lekyta för
barn och ungdomar.
Planförslag:
Planen säkerställer det för rekreation värdefulla grönstråk som förbinder Västerängen och
planområdet med Gröna dalen, idrottsanläggningen Gröna Dalens IP och Västerdalen.
Grönstråket planläggs som allmänt tillgänglig park och ett gång- och cykelstråk föreslås
anläggas genom parkområdet. Gröna kopplingar redovisas även mellan parken inom planområdets östra delar och skogen väster om planområdet. Inom parken föreslås ytor för lek och
utevistelse. Grönområdet väster om planområdet erbjuder fortsatt möjlighet till fri lek och
rekreation. Områdets plana norra del bevaras för bollspel.
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2.6 Trafik

Stockholmsvägen och Centrumleden är de större gator som leder till planområdet. Dalvägen
som ligger öster om planområdet fungerar som en huvudgata som ansluter till mindre bostadsgator. Den skyltade hastigheten på Centrumleden är 40 km/h öster om cirkulationsplatsen och
50 km/h väster om cirkulationen. Skyltad hastighet på Dalvägen är 30 km/h.
2015 genomfördes en trafikmätning av kommunen. Trafikflödena längs Centrumleden och
Dalvägen framgår på karta nedan.
All trafik till planområdet föreslås trafikmatas från Centrumleden via en ny anslutning till
befintlig cirkulationsplats.

Centrumleden 1
42 870 fordon
motsvarar ca 5 972 ÅDT
Dalvägen
14 522 fordon
motsvarar ca 2 042 ÅDT

Centrumleden 25
33 646 fordon
motsvarar ca 4 717 ÅDT
Trafikmätningar i planområdets närhet. Mätpunkterna kommer från den
trafikmätning som genomfördes 2015.

Planförslag:
Planförslaget kommer att innebära en mindre ökning av trafiken längs Centrumleden och
Stockholmsvägen då boende kommer att använda dessa för att komma till sina bostäder. Då
planområdet ligger centralt med närhet till pendeltåg och busstation bedöms många välja
kollektivtrafiken framför egna fordon.
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Mjuka linjen passerar öster om planområdet och vänder nordost om planområdet på Dalvägen. Närmaste busshållplats med trafik utanför tätorten finns längs Stockholmsvägen
ca 500 meter öster om planområdet. Tåg- och busstation ligger cirka 700 meter sydost om
planområdet. Kollektivtrafiken har täta avgångar.
Planförslaget ger visst ökat underlag för kollektivtrafiken. Tillkommande bostäder bedöms få
en relativt god tillgång till kollektivtrafik på grund av det korta avståndet till busshållplats och
tågstation med täta avgångar.

Idag finns ingen angöring inom planområdet.
PostNord har under samrådet av detaljplanen framfört att post ska kunna delas ut miljövänligt,
kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön. För att det ska kunna genomföras behöver
utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden önskar PostNord att postlådor
placeras i en lådsamling. I flerfamiljshus ska post hanteras i en fastighetsbox på entréplan.
Planförslag:
Posthantering föreslås ske genom anläggande av två lådsamlingar för småhusbebyggelsen
inom planområdet (E3) för att inte få alltför långa gångavstånd till postlåda. För flerbostadsbebyggelsen kan fastighetsboxar anläggas i entréplan. Fortsatt dialog kommer att ske med
PostNord i samband med utbyggnad av planområdet.

Det finns idag ingen allmän parkering inom planområdet. Kommunens parkeringspolicy anger
parkeringsnormer för bostäder och verksamheter.
Planförslag:
Flerbostadshuset behöver enligt parkeringsnormen cirka 63 parkeringsplatser och
enbostadshusen cirka 1,5-2 platser per bostad. Parkering föreslås i planförslaget lösas på egen
fastighet inom kvartersmark i erforderlig omfattning. Planerad bebyggelse möjliggör även att
tillgängliga parkeringar kan anordnas inom 25 meters gångavstånd från tillgänglig entré.
Utöver parkeringsplatser för bilfordon ska även parkering för cykel anordnas där två platser
per lägenhet är eftersträvansvärt. Cykelparkeringar bör placeras i nära anslutning till bostadsentréer och gärna förses med tak.
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2.7 Tekniska frågor

Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Nya
vatten- och avloppsledningar planeras anläggas (hösten 2020) genom parkområdet i planområdets östra delar, i nord-sydlig riktning, längs befintligt dike. En pumpstation planeras i
planområdets nordöstra del.
Planförslag:
Tillkommande bebyggelse ska ansluta till det kommunala verksamhetsområdet. Kommunen
är huvudman för VA-nätet fram till för varje fastighet upprättad förbindelsepunkt (servisavsättning). Kommunen anvisar anslutningspunkt för respektive fastighet. Exploatörerna
bygger ut VA inom kvartersmark från anvisad anslutningspunkt samt ansvarar för teknisk
samordning med VA-avdelningen, Håbo kommun. Planområdet planeras att anslutas till de
nya vatten- och avloppsledningar som planeras i nord-sydlig riktning i planområdets östra
delar.
Den pumpstation som planeras inom planområdet behöver utföras med täta anslutningar.
Möjlig bräddning av eventuellt avloppsvatten behöver ses över, speciellt om detta vatten kan
komma att infiltrera eller på annat sätt ta sig till vattentäkten och orsaka förorening.

Kommunens dagvattenhantering regleras utifrån dess dagvattenpolicy. Strategin syftar till att
kommunen ska ha en hållbar dagvattenhantering där dagvattnet ska beaktas som en resurs
som kan bidra till både biologisk mångfald och rekreation. Vidare ska hänsyn tas till den
naturliga vattenbalansen i området genom att bevara en naturlig infiltration, fördröjning och
avrinning. Enligt strategin ska dagvatten hanteras nära källan i största möjliga mån genom
lokala dagvattenlösningar på kvartersmark eller allmän platsmark. Dagvatten från kvartersmark ska fördröjas och omhändertas inom kvartersmarken så långt det är möjligt. Dagvattenanläggningar ska också anläggas och dimensioneras på ett klimatsäkert sätt. Nya dagvattenlösningar ska planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde passerar vidare till dagvattennätet. I nuläget sker avledning av dagvatten från planområdet genom det dike som löper
genom planområdet och vidare söderut i riktning mot Kalmarviken.
Aktuella jordar inom planområdet är mycket täta. Infiltration av dagvatten inom enskilda
fastigheter bedöms därför inte vara en lämplig lösning.
Länsstyrelsen har under samrådet framfört att inrättande av Håbo vattenskyddsområde
kommer att påbörjas, och för området kan även Kalmarviken komma att ingå som skyddsområde, och det är även möjligt att intaget sker från Kalmarviken. Området Väppeby kommer
troligen att befinna sig nära vattenskyddsområdet varför det är viktigt att dagvattendammar
och spillvattenledningar görs täta för att inte riskera att förorena vattentäkten över tid.
Dagvattendammar bör även konstrueras på ett sätt som möjliggör omhändertagande av
släckvatten vid olyckstillfällen, med möjlighet för efterföljande sanering. Här bör ett
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kontrollprogram upprättas för att rutiner ska se till att dagvattendammen stängs av vid
olyckstillbud, men även för att skötseln ska motverka att föroreningar leds vidare via diken till
vattenresursen, eller förorenar andra recipienter.
Planförslag:
Två dagvattendammar planeras inom parkområdet i planområdets östra delar för fördröjning
och rening. Dagvattnet från dammarna leds sedan till befintligt dike i planområdets östra del
och vidare längs Gröna dalen, med Kalmarviken (Mälaren-Prästfjärden) som recipient.
Området kring Gröna dalen är under utveckling och ett planprogram finns framtaget. I
samband med planarbetet togs på uppdrag av kommunen en dagvattenutredning fram av
Norconsult, Dagvattenpark Gröna dalen - Förstudie. Innehållet utgörs främst av en stadspark
där dagvattenhanteringen genom dagvattendammar och våtmarker har ett stort fokus. Enligt
förstudien ska dagvattenflöden för 10-årsregn hanteras för exploateringsområden.
Dagvatten från tomter, gator och parkeringar planeras samlas upp i dagvattenledningar som
mynnar i dagvattendammarna för att fördröjas och renas innan det släpps till befintligt dike.
Även släckvatten vid olycka leds till dammarna.
Dimensionsberäkningar har tagits fram av Mavacon AB, PM Dagvatten, Väppeby 7:218, för
att bedöma storleken på dammarna utifrån ett 10-årsregn. Beräkningarna visar att dammarna
behöver kunna fördröja ca 300 m3.
Dagvattendammarna konstrueras med tät botten och med avstängningsanordning som möjliggör omhändertagande av ex. släckvatten vid olyckstillfällen med möjlighet för efterföljande
sanering, för att motverka att föroreningar leds vidare via diken till vattenresursen, eller
förorenar andra recipienter. Planbestämmelse har införts som reglerar dagvattendammarnas
utförande och mängd dagvatten som behöver kunna fördröjas. Ett kontrollprogram upprättas
för att rutiner ska se till att dagvattendammar stängs av vid olyckstillbud, men även för att
skötseln ska motverka att föroreningar leds vidare via diken till vattenresursen, eller förorenar
andra recipienter. Spillvattenledningar ska göras täta (t.ex. svetsade) för att inte riskera att
förorena vattenresursen över tid.
Exakt läge och omfattning för dagvattendammar för att ta emot beräknade volymer för
området är inte fastslagna. Kommunen projekterar just nu dagvattenanläggningen i Gröna
dalen. I den projekteringen ligger att bedöma bästa placering av dagvattendammar för
dagvatten norrifrån (från aktuellt planområde samt från befintligt dike Västerängsbäcken).
Det är därmed möjligt att damm för hantering av dagvatten från planområdet löses nedströms,
utanför planområdet. För att ändå säkra en möjlighet inom planområdet, har utformningsbestämmelser lagts till för den allmänna platsmarken.
Föroreningsbelastningen från det dagvatten som kommer att lämna planområdet har beräknats
för befintlig och planerad markanvändning av H2OCON, PM Dagvatten och vattenverksamhet. Beräkningarna visar att föroreningsinnehållet visserligen kommer att öka något vid en
exploatering, men att dagvattnet redan innan rening i dammarna kommer att klara de riktvärden som ofta används i dagvattensammanhang. Utifrån påverkansbilden för MälarenPrästfjärden bedöms endast ett ämne i dagvattnet utgöra en riskfaktor; fosfor. Med planerade
reningsåtgärder blir fosforökningen ett par tiondels kilogram per år, vilket kan jämföras med
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SMHI:s modellberäknade nettobelastning för Mälaren-Prästfjärden på 78 ton per år. För
miljökvalitetsnormen bedöms därför påverkan från den planerade markanvändningen som
försumbar.

Planområdet omfattas av markavvattningsföretaget Väppeby Bålsta, Gröna dalen som består
av det öppna dike som löper genom planområdet med utlopp i Kalmarviken. Ansökan om
upphävande av dikningsföretaget ligger hos mark- och miljödomstolen för behandling.
För de fall marken behöver avvattnas för att möjliggöra bebyggelse kan åtgärden vara en
markavvattning. Detta gäller även om en permanent grundvattenbortledning krävs för att
varaktigt förbättra fastighetens lämplighet för en viss åtgärd, till exempel bebyggelse.
I Uppsala län råder markavvattningsförbud. Dispens från markavvattningsförbudet samt
tillstånd till markavvattning ska då sökas hos Länsstyrelsen.
Om den planerade exploateringen inom området medför en tillfällig bortledning av grundvatten under byggtiden är det en vattenverksamhet. Även infiltrationsåtgärder för att skydda
mot sättningar eller liknande kan utgöra vattenverksamhet. Vattenverksamhet är en tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd för vattenverksamhet söks hos Mark- och miljödomstolen i
Nacka tingsrätt. Vissa mindre åtgärder kan anmälas till Länsstyrelsen, grundvattenbortledning
är dock en åtgärd som inte kan anmälas.
Planförslag:
Med föreslagen dagvattenlösning genom fördröjning med dagvattendammar beräknas inte
flödet till befintligt dike öka. Markavvattningsföretaget bedöms därmed inte påverkas.
Kommunen har för avsikt att upphäva dikningsföretaget.

Planområdet lutar i östlig riktning ner mot befintligt dike i planområdets östra del.
En skyfallsutredning har tagits fram för planområdet av DHI, oktober 2020. Syftet är att
utvärdera planerad exploatering med hänsyn till översvämningsrisker vid skyfall. Länsstyrelsen i Stockholms och Västra Götalands län har tagit fram rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall (Länsstyrelserna, 2018). Länsstyrelserna anger bland
annat att ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn. Därutöver ska detta regn anpassas mot ett framtida
klimat fram till år 2100. Skyfallsutredning har syftat till att utreda planerad exploaterings
påverkan på översvämningsrisken vid ett klimatanpassat 100-årsregn.
Planförslag:
Dagvattenlösningar föreslås inom området som leder dagvatten till två dammar för fördröjning innan det släpps ut i befintligt dike.
För planområdet har översvämningskartor tagits fram i DHI:s utredning som visar beräknade
maximala vattendjup och maximal flödeshastighet under översvämningsförloppet. Kartorna
32

visar alltså inte förhållandena vid en särskild tidpunkt under beräkningen, eftersom maximala
vattendjup kommer att uppstå vid olika tidpunkter i olika delar av området.
Redovisade maximala vattendjup baseras på en simuleringsperiod om totalt 4 h och 15 min
från regnets start (dvs. från starten av de mest intensiva 30 minuterna av regnet).
Simuleringsperioden valdes så att den huvudsakliga vattentransporten ska ha hunnit avstanna i
alla delar av avrinningsområdena, dvs. allt vatten ska ha hunnit fram till lågpunkter.
I takt med att ledningssystemet töms kommer det i praktiken efter hand att finnas kapacitet för
vatten att avledas från lågpunkter. Beräknat vattendjup i svackor dit vatten rinner från stora
områden under längre tid, och där svackorna samtidigt har fysisk koppling till ledningsnätet
via rännstensbrunnar, kan därför bli överskattade med denna förenklade beräkningsmetodik
där ledningsnätet inte inkluderas fysiskt.
Planerad utformning utgörs av ett dagvattensystem med diken, ledningar och dammar som
dimensioneras för ett 10-årsregn. Vidare planeras ett antal avskärande diken väster om
bebyggelsen för att hantera den avrinning som i nuläget sker västerifrån till diket i öster.
För att säkerställa framkomlighet till bebyggelse vid ett klimatanpassat 100-årsregn bör
höjdsättning av gator ske så att de maximala vattendjupen ej överstiger 0,2 m på gator som
behöver vara framkomliga. Vidare bör marken ges ordentlig lutning ut från byggnader för att
minska översvämningsrisken till följd av ytligt tillrinnande dagvatten. Det är av vikt att avskärande diken anläggs väster om planerad bebyggelse för att hantera den naturmarksavrinning som sker igenom planområdet västerifrån till diket i öster. Där diken korsar planerade
gator behöver trummor/kulvertar anläggas för att möjliggöra en säker avledning förbi gatan,
utan att öka risken för översvämning nedströms.
Vid lågpunkter och utsatta områden som framgår av skyfallsanalysen ska höjdsättningen i den
fortsatta processen studeras noga och utformas så att dagvatten vid extrema situationer kan
avledas via diken, trummor och grönsläpp utan att byggnader eller anläggningar skadas. Man
bör även se över dimensionerna på dagvattenledningar samt placering av brunnar och antal
brunnar.
På tomter där risk finns för stående vatten bör dagvattenbrunnar anläggas för att kunna avleda
dagvatten till dagvattennätet.
Planförslaget medför ingen ökning av vattendjup utanför planområdet (inkl. diket i öster) och
ökar därmed inte översvämningsrisken för befintlig bebyggelse.

E.ON svarar för elförsörjningen av planområdet. Telia (Skanova) svarar för telenätet.
IP-only har under samrådet framfört intresse av att dra in fiber i området.

E.ON, Skanova och IP-only önskar medverka vid framtida ledningssamordning.
Planförslag:
El-, tele- och datanät finns draget i närområdet. Kapaciteten för el är idag begränsad men
planeras att byggas ut. Ett E-område för anläggande av ny transformatorstation (E 2) har lagts
ut inom planområdet för att kunna försörja den nya bebyggelsen.
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Håbo kommuns klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 ger bland annat riktlinjer för ett
minskat energianvändande. För att bli en fossilbränslefri kommun ska kommunen verka för
att minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter. Kommunen ska även verka för
att öka andelen förnybar energi.
I första hand bör fjärrvärmenätet utnyttjas. Där det inte är möjligt eller kostnadseffektivt att
ansluta bör istället andra förnybara energikällor utnyttjas. Borrning av bergvärme kräver
tillstånd/prövning av kommunens miljöavdelning.
Planförslag:
Planområdet kan anslutas till utbyggt fjärrvärmenät söder om Centrumleden/cirkulationen.
Om fjärrvärme inte är ett alternativ föreslås uppvärmning ske med förnybara energikällor,
exempelvis luftvärmepump. Om bergvärme planeras ska förutsättningarna noga utredas för att
inte riskera påverkan på grund- och ytvattenvattenförekomster negativt.

Håbo kommun strävar ständigt efter en alltmer miljömässigt hållbar avfallshantering.
Fem långsiktiga mål är uppsatta:
•
•
•
•
•

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

För planområdet gäller att utrymmen och kärl ska dimensioneras för en hållbar avfallshantering. Kärlstorlekar och hämtningsintervall ska anpassas till antalet boende och framtida
förändringar. Plats för hämtning av avfall bör så långt möjligt vara gemensam och placeras
strategiskt. Hämtningsfordon ska hämta avfall med angöring direkt vid gata.
Kommunen inför successivt ett system med 8-facks sortering för hushållsavfall.
Planförslag:
I planillustrationen föreslås en byggnad för källsortering placeras vid parkeringsytor för
flerbostadshuset. Parkeringen utformas så att rundkörning medges för avfallsfordon. För
enbostadshusen föreslås två återvinningsstationer (E3) anläggas inom planområdet för
upphämtning av samtliga fraktioner.
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2.8 Störningar, hälsa och säkerhet

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser markradon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas dock en heltäckande kartläggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, förskolor, skolor och
andra allmänna lokaler får inte överskrida 200 Bq/m3.
Bjerking AB har på uppdrag av Håbo kommun utfört en inledande geoteknisk undersökning
på fastigheten Väppeby 7:218, daterad 2019-06-14. Radonhalten har mätts i 6 sonderingspunkter. De utförda mätningarna visar att marken inom undersökningsområdets centrala och
östra delar innehåller normala radonhalter. Här klassificeras marken som normalradonmark
vilket medför att byggnation kan utföras radonskyddat. Med hänsyn till att skiktet med lera är
mycket begränsat i de västra sluttande delarna av området föreslås att byggnation här utförs
radonsäkert. Alternativt att kompletterande mätningar genomförs efter att byggnadernas
placering slutligt bestämts. Bebyggelsens utförande med hänsyn till radon behandlas i
bygglovskedet.
Planförslag:
Kompletterande mätningar av radon kan behövas efter att byggnaders placering slutligt bestämts i
samband med bygglov, alternativt att byggnation utförs radonsäkert inom hela planområdet.

Inga kända föroreningar finns inom planområdet.

Den 1 juni 2015 började en ny förordning om buller från trafik att gälla för bostäder där
detaljplanearbetet påbörjats efter den 1 januari 2015. (Förordning (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggnader). Genom beslut den 11 maj 2017 höjdes de i förordningen tidigare
angivna riktvärdena vid fasad med 5 dBA.
När det gäller de ekvivalenta ljudnivåerna framgår att riktvärdet från och med den 1 juli 2017
höjts till 65 dBA vid fasad om det gäller små bostäder på högst 35 m2 och till 60 dBA vid
fasad som gäller för större bostäder (> 35 m2). Om riktvärden överskrids i riktning mot vägen
måste 55 dBA klaras på motsatt sida och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot
denna sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte heller får överskridas nattetid (kl 22-06). För
uteplatser är riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Klaras inte detta vid de uteplatser/
balkonger som hör till varje lägenhet bör en gemensam uteplats finnas som uppfyller kraven.
De maximala ljudnivåerna på uteplats ska även helst klara 70 dBA.
Nedan visas en sammanfattning över de ljudnivåer som bör klaras.
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Planförslag:
Enligt Trafikverkets Prognos för persontrafiken 2040 bedöms trafiken öka ca 1% årligen
mellan 2014-2040. Trafikflödet längs Centrumleden beräknas därav komma att öka från 4 717
fordon/årsmedeldygn (2015) till ca 6 050 fordon/årsmedeldygn år 2040 för mätpunkt 25 som
ligger närmast planområdet. Detaljplanen möjliggör för sammanlagt cirka 120-130 bostäder.
Den nya bebyggelsen bedöms översiktligt maximalt generera ca 500 nya trafikrörelser per
dygn baserat på att varje bostadsenhet ger upphov till ca 4 trafikrörelser per dygn vilket
sammantaget beräknas medföra ett sammanlagt trafikflöde på ca 6 550 fordon/årsmedeldygn.
Trafikflödet längs Dalvägen uppgår enligt mätningar till 2 042 fordon/årsmedeldygn (2015)
och beräknas komma att öka till ca 2 620 fordon/årsmedeldygn år 2040. Trafikflödet inom
planområdet uppskattas som mest till 500 fordon/årsmedeldygn.
Översiktliga bullerberäkningar har genomförts med Trivectors beräkningsprogram för vägtrafikbuller. Byggbar mark inom planområdet ligger som närmast ca 24 meter från Centrumledens vägmitt. Beräkningarna för Centrumleden visar att den ekvivalenta ljudnivån uppgår
till ca 56 dBA på 24 meters avstånd från Centrumledens vägmitt, vid ett trafikflöde på 6550
fordon/årsmedeldygn och vid en skyltad hastighet på 50 km/h. Ekvivalenta riktvärden bedöms
därmed klaras för samtliga fasader och våningsplan då riktvärdet är 60 dBA.
Byggbar mark inom planområdet ligger som närmast ca 60 meter från Dalvägens vägmitt.
Beräkningarna för Dalvägen visar att den ekvivalenta ljudnivån uppgår till ca 42 dBA på 60
meters avstånd från Dalvägens vägmitt, vid ett trafikflöde på 2 620 fordon/årsmedeldygn och
vid en skyltad hastighet på 30 km/h.
Byggbar mark inom planområdet ligger som närmast ca 7-7,5 meter från vägmitt för gatorna
inom planområdet. Beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån uppgår till ca 51 dBA
från vägmitt, vid ett trafikflöde på 500 fordon/årsmedeldygn och vid en skyltad hastighet på
30 km/h.
När det gäller riktvärden för ekvivalent- och maximalnivåer för uteplats klaras dessa ca 47
meter från Centrumledens vägmitt (50 dBA ekvivalentnivå och 64 dBA maximalnivå).
För Dalvägen klaras riktvärden för uteplats för områden inom planområdet som ligger
närmast Dalvägen (42 dBA ekvivalentnivå och 61 dBA maximalnivå).
För gator inom planområdet klaras riktvärden för uteplats ca 8 meter från vägmitt om dessa
anordnas mot gata (50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå).
För bostäderna som planeras närmast Centrumleden klaras inte riktvärden för uteplats om
dessa anläggs ut mot Centrumleden. För dessa delar av planområdet har en planbestämmelse
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(m1) utlagts som anger att uteplats för varje fastighet ska anläggas där 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximalnivå inte överskrids. Uteplatser kan förses med lokala
avskärmningar, alternativt kan uteplatser anläggas i riktning mot lokalgator i området. Där
klaras riktvärden om dessa anläggs minst ca 8 meter från vägmitt.

För att skydda människors hälsa finns nationella miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft
som anger hur höga halter av olika luftföroreningar som maximalt tillåts.
Håbo kommun är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Miljöavdelningen i Håbo
kommun rapporterar årligen in olika data till luftvårdsförbundet vilka förbundet använder för
att göra schablonberäkningar över luftkvalitén. Schablonberäkningarna visar på generellt god
luftkvalitet i Håbo kommun.
Planförslag
De bostäder och verksamheter som tillkommer inom planområdet genererar fler trafikrörelser
vilket bidra till försämrad luftkvalitet. Ökningen är dock liten och inga särskilda åtgärder
bedöms vara nödvändiga då Bålsta kommuns luftkvalité är god. Det bedöms inte heller
föreligga någon risk att riktvärden för luftkvalitet överskrids inom planområdet då området
ligger öppet och välventilerat utan slutna gaturum. Planområdet ligger också nära resecentrum
och kollektivtrafik vilket gör det lättare att välja bort bilen.

Räddningstjänsten bedömer inte att någon särskild riskhänsyn föreligger. De upplyser vidare
om att insatstiden gör att räddningstjänstens höjdfordon får ses som alternativ utrymningsväg.
Tillräcklig flödeskapacitet måste säkras för brandvattenförsörjning vid projektering av
planområdet.
Planförslag:
Vid projektering av planförslaget bedöms möjligt att tillskapa tillräcklig flödeskapacitet för
brandvattenförsörjning.

Det finns inga störande verksamheter inom eller i närheten av planområdet. På vägarna runt
planområdet får inte transporter med farligt gods framföras.
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Barnkonventionen gör gällande att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att
barnets 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 på markområde och tänkt innehåll i
planen, där barnperspektivet ibland bör få särskilt fokus.
Planförslag:
Ett tidigare obebyggt område bebyggs, vilket kan påverka barnperspektivet negativt.
Samtidigt säkerställs i planförslaget ett parkområde med lekytor i planområdets östra delar
som skapar en miljö med möjlighet för rekreation på barnens villkor. Plana ytor i norra delen
av planområdet sparas för bollek. Området kommer därför även i fortsättningen kunna erbjuda
bra miljöer för barn. Ett gång- och cykelstråk föreslås anläggas genom planområdets östra del
som förbinder planområdet med Gröna dalen.

Området är idag obebyggt och består av ett relativt öppet grönområde med några träd och
buskage.
Planförslag:
Med föreslagen bebyggelse och parkområde skapas ett sammanhang och en orienterbarhet i
området. Det ges även förutsättningar för närvaro och aktivitet under en större del av dygnets
timmar än idag, vilket kan stärka den upplevda tryggheten i området.
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3. GENOMFÖRANDE
Planbeskrivningens genomförandedel ska bland annat innehålla de ekonomiska, tekniska och
organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och
ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel handla om ansvarsfördelningen mellan kommunen
och exploatören, samt även övriga inblandade i planens genomförande. Det ska även framgå
om kommunen avser att ingå i exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar.
3.1 Organisatoriska åtgärder

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan och bygglagen (2010:900).

Tidplanen är preliminär.
Samråd

1:a kvartalet 2020

Granskning

4:e kvartalet/1:a kvartalet 2020/2021

Antagande

1:a kvartalet 2021

Planens genomförandetid är 5 år.
Genomförandet av detaljplanen börjar när planen vunnit laga kraft. Planområdet beräknas
vara helt färdigställt inom fem år. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att
gälla tills den ändras eller upphävs.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
3.2 Ansvarsfördelning
Planbeskrivningens redovisning av hur planen är avsedd att genomföras ska bland annat innehålla de ekonomiska, tekniska och organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra
detaljplanen på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 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 i exploateringsavtal eller
genomföra markanvisningar.

Detaljplanen anger kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen ansvarar för
utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser, gator, torg, och parker samt vatten- och
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avloppsledningar. Exploatören ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom kvartersmark.
E.ON ansvarar för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät.
Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar inom planområdet.
Ledningsflytt eller annan förändring av befintliga anläggningar utförs av ledningsägaren men
bekostas av exploatören. Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart och före
eventuell kabelutsättning, för att säkerställa att mark som ska schaktas eller bebyggas är fri
från belastningar.
3.3 Avtal

Kommunen har tecknat planavtal med exploatörerna Bovieran AB och MacFreeze AB.
I avtalet fastställs fördelningen av ansvar mellan parterna avseende arbete och kostnader i
samband med upprättandet av detaljplanen. Kommunen kommer inte att ta ut någon
planavgift av exploatörerna i samband med bygglov.

Exploateringsavtal utvecklas i samverkan med exploatörerna under detaljplanens framtagande
inför granskning. Avtalet kommer att behandla ansvars- och kostnadsfördelning av detaljplanens genomförande och ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med planens
antagande.

Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Detta förutsätter att Exploateringsavtalen mellan
kommun och fastighetsägare är påskrivna
3.4 Fastighetsrättsliga frågor

Planområdet omfattar del av fastigheten Väppeby 7:218 som ägs av Håbo kommun.

Fastigheten Väppeby 7:218 är en stor fastighet som belastas av flera rättigheter. Det finns
dock inga som berör aktuellt planområde. Ledningsrätt ska bildas för nya ledningsstråk inom
planområdets kvartersmark (u-områden).

Planområdet omfattar delar av den kommunala fastigheten Väppeby 7:218. Väppeby 7:218
ska avstyckas för att bilda nya fastigheter planlagda som kvartersmark för huvudsakligen
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bostadsändamål. Samtliga marköverlåtelser och avstyckningar ska ske så snart detaljplanen
för planområdet antagits och vunnit laga kraft. Håbo kommun ansöker om lantmäteriförrättningar för fastighetsbildning och avstyckning.
För markområden som behöver avstyckas från Väppeby 7:218 kommer exploatören att
bekosta behövliga lantmäteriförrättningar enligt kommande ansökan om lantmäteriförrättning
och exploateringsavtal. De nybildade fastigheterna för bostadsändamål förvärvas av
exploatören.
Kvarteren för bostäder kan delas upp i flera fastigheter, med undantag av kvarteret för
flerbostadshus i planområdets norra del. Inom kvartersmarken är exploatören själv ansvarig
för att ansöka och bekosta lantmäteriförrättningar.
Avstyckas från

Syfte

Areal

Väppeby 7:218

Bostadsfastighet, flerbostadshus
Bostadsfastigheter för friliggande
hus och kedjehus

ca 9 513 kvm

Väppeby 7:218

ca 24 654 kvm

Fastighetsbildningen orsakar inga intrång eller ersättningsberättigade konsekvenser.
3.5 Ekonomiska frågor

Exploatören bekostar fastighetsbildning som krävs för genomförandet av detaljplanen.
Kostnader för fastighetsbildning regleras i exploateringsavtal, köpeavtal och tillhörande
överenskommelser.

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.
Fastigheter som ansluts till E.ONs fjärrvärmenät betalar anslutningsavgift enligt gällande
taxa.
Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för samtliga kostnader.

Exploatören ersätter kommunen för samtliga arbetskostnader och utgifter för upprättande av
detaljplan. Planavgift kommer därför ej att tas ut i samband med bygglov.
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.
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Exploatören bekostar utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar enligt villkor
som regleras i exploateringsavtalet.
3.6 Tekniska utredningar
Under planarbetet har följande tekniska utredningar genomförts:
• PM Dagvatten, Väppeby 7:218, Mavacon AB, mars 2020
• Inledande projekterings PM Geoteknik, Väppeby 7:218 Skogsparken Håbo kommun,
Bjerking AB, 2019-06-14
• PM Geoteknik projekteringsunderlag, WSP Sverige AB, 2019-09-13 kompl. 2020-05-26
• Skyfallsutredning Exploatering Väppeby 7:218, Bålsta, DHI, oktober 2020
• PM Dagvatten och vattenverksamhet, H2OCON, juli 2020
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4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG
4.1 Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan
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 (MKB) upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts.
Behovsbedömningen med ställningstagande har skickats till länsstyrelsen för samråd.
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att planen inte kan bedömas medföra
betydande miljöpåverkan. Kommunens ställningstagande efter detta samråd är att planen inte
bedöms medföra betydande påverkan på miljön med följande motivering:
Detaljplanen berör inte något natura 2000-område och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens första, tredje bilaga eller fjärde bilaga. Alla detaljplaner
som innehåller sammanhållen bebyggelse kan medföra en betydande miljöpåverkan (4 kap
34 § plan- och bygglagen). I detta fall bedöms planen inte medföra betydande påverkan på
miljön.
Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kapitel som gäller lämplig
användning av mark och vattenområden samt 5 kapitel som gäller miljökvalitetsnormer för
utomhusluft, omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kapitel
berörs inte.
Eftersom detaljplanen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. Planens konsekvenser redovisas istället i kapitel 2 Förutsättningar
och planförslag. Under rubriker där planförslaget medför förändringar beskrivs ändringarna
och dess konsekvenser under ”Planförslag”.

Bålsta i december 2020
Håbo kommun
Johan Hagland
Plan- och utvecklingschef
Anton Karlsson
Planarkitekt
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