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Läsanvisningar
I slutet av miljökonsekvensbeskrivningen finns ord- Kapitel 5 beskriver effekter och konsekvenser av
förklaringar för att underlätta läsningen.
planförslaget med fokus på den samlade påverkan
som bedöms uppstå. För vissa aspekter bedöms påI kapitel 1 redovisas miljöbedömningens bakgrund verkan endast uppstå i vissa utbyggnadsområden och
och syfte.
då beskrivs bara de aspekterna. Efter varje avsnitt
listas berörda miljökvalitetsmål. I kapitlet redovisas
I kapitel 2 framgår bedömningsgrunder för beskriv- en samlad bedömning för samtliga alternativ i tabellning av planförslagets effekter och konsekvenser.
format. Effekter och konsekvenser för huvudalternativet samlas även i en tabell med förslag till åtgärder.
I kapitel 3 presenteras nollalternativ, huvudalterna- Kapitlet avslutas med avsnitt om konsekvenser för
tivet, spridningsalternativ och förtätningsalternativ. riksintressen och en redovisning av konsekvenser för
Huvud
alternativet utgörs av planförslaget. Sprid- varje utbyggnadsområde i huvudalternativet.
ningsalternativet innebär att bostadsutbyggnaden i
huvudsak sker på i nuläget obebyggd mark i plan- I kapitel 6 och 7 redovisas planförslagets överensområdets utkanter. Förtätningsalternativet innebär stämmelse med de nationella miljökvalitetsmålen
att all bostadsbebyggelse lokaliseras inom cirka samt en samlad bedömning av planförslagets miljö20-30 minuters gångavstånd till Bålsta centrum. påverkan.
Nollalternativet baseras på kommunens utveckling
utifrån gällande fördjupade översiktsplan och utgör
jämförelsealternativ mot vilket konsekvenserna av
planförslaget bedöms. Utvecklingen i nollalternativet är en scenariolik framskrivning av kommunens
utveckling om den nya fördjupade översiktsplanen
inte antas. Kapitlet avslutas med en tabell som tydligt jämför alternativen och presenterar samlade
skillnader.
Kapitel 4 beskriver förutsättningarna inom de områden där en betydande miljöpåverkan kan befaras.
Strukturen på kapitlet är hämtad från den sakliga
avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.
Förutsättningar beskrivs bara för de aspekter där en
påverkan bedöms ske och är alltså inte en heltäckande redovisning av respektive områdes förutsättningar i kommunen. Exempelvis beskrivs inte alla
riksintressen i kommunen utan bara de där en påverkan bedöms kunna uppstå.
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Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats i
samband med att ett nytt förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) över Bålsta tätort har tagits fram.
Under framtagandet har en stor mängd underlagsmaterial använts och utgångspunkter har varit gällande FÖP från år 2002 samt det nya förslaget, FÖP
2010. Den fördjupade översiktsplanens uppgift är att
främja en långsiktig hållbar utveckling. För att uppfylla dessa kriterier ska planen utgå från begreppen
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

planen placerade på så sätt att mängden transporter
genom Bålsta minskas. Ny bebyggelse har i hög
grad lokaliserats centralt där naturvärden inte är lika
höga som på andra håll. Möjligheten till större centralt grönområde minskar dock vilket är en negativ
konsekvens av planen. Det är därför viktigt att vid
detaljplanering planera för ett centralt parkområde
samt undvika bebyggelse i områden där rödlistade
arter och nyckelbiotoper finns. Det finns även en risk
för intrång i miljöer som kan innehålla fornminnen
samt en risk för intrång i bevarandevärd bebyggelse
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att utefter Stockholmsvägen.
tidigt identifiera relevanta miljöaspekter och integrera dessa i planen. Därigenom ska den påverka De tillkommande verksamhetsområdena är i planen
planförslaget så att dess negativa miljöpåverkan placerade där det finns risk att natur- och kulturvärminimeras. Miljökonsekvensbeskrivningen används den påverkas. Hänsyn till detta måste tas senare i
för att få en helhetssyn av denmiljöpåverkan som detaljplaneskedet. Den fördjupade översiktsplanen
planen kan medföra. Hänsyn tas till hållbarhetsbe- kan även ge negativa konsekvenser för bostäder i
greppen även om det i miljökonsekvensbeskriv- anslutning till bullerstörning från trafik, industri
ningen är främst konsekvenserna som planförslaget och täktverksamhet om inte skyddsåtgärder vidtas.
bedöms få på miljön som beskrivs.
Framtida risker för översvämning finns i områden
nära Mälaren vilket förutsätter fördjupade undersökningar innan vidare planering kan göras för dessa
Planförslaget
områden.
Den fördjupade översiktsplanen föreslår en fortsatt
hög tillväxttakt. 2500 – 3000 bostäder föreslås som
planberedskap för att kunna växa från 15 400 invånare till 25 000 invånare år 2035. Förslaget till
fördjupad översiktsplan, kallat huvudalternativet,
innebär att huvuddelen av bebyggelsen föreslås tillkomma genom förtätning av de centrala delarna av
Bålsta. I dagens centrum bor det få människor. Centrum behöver byggas ihop med stationen för att få ett
tydligt resecentrum.

För att klara framtida kapacitetsbehov i Bålsta tätort
måste man antingen bygga ut befintliga VA-anläggningar eller se över alternativa lösningar. Dagvatten
från nytillkommande områden måste omhändertas
lokalt eller renas på annat sätt.

Bebyggelsen i Bålsta är utspridd i öar. Förtätningens mål är att sammanföra och integrera bebyggelsen utan att ta för mycket grönområden i anspråk.
Huvudalternativet innebär även viss fortsatt spridd
bebyggelse.

Miljökonsekvenser
Den fördjupade översiktsplanen bedöms ge positiva
konsekvenser avseende framförallt klimatpåverkan
jämfört med nollalternativet. Centrala och kollektiv
trafiknära lägen planeras för ny bostadsbebyggelse.
Anslutning till fjärrvärmenätet är möjlig i dessa områden. De tillkommande verksamhetsområdena är i
5

KAPITEL 1 INLEDNING
Den nu gällande fördjupade översiktsplanen antogs
av kommunfullmäktige år 2002. Sedan år 2004 har
nya bestämmelser tillkommit när det gäller miljöbedömningar i miljöbalken, MKB-förordningen och
plan- och bygglagen. En fördjupad översiktsplan
förväntas ha en betydande miljöpåverkan, därför ska
en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Miljökonsekvens
beskrivningen används för att få
en helhetssyn av den miljöpåverkan som planen kan
medföra. Konsekvensbeskrivningen utgår från den
nu gällande fördjupade översiktsplanen för Bålsta
tätort från 2002 som nollalternativ för att sedan studera det nya planförslaget som huvudalternativ, ett
spridnings
alternativ samt ett förtätningsalternativ.
Spridningsalternativet och förtätningsalternativet
Översiktsplanen är kortfattat ett samlat beslutsunder- har använts som alternativ för att visa på hur Bålsta
lag som beskriver hur mark och vattenområdena ska skulle utvecklas om man inte valde en kombination
utvecklas under en relativt lång period. Den beskri- av förtätning och spridning. Alternativen är exempel
ver också hur kommunen avses att förändras. Den på utvecklingen om man strikt skulle förtäta eller
fördjupade översiktsplanens uppgift är att främja en inte alls förtätar befintlig bebyggelse.
långsiktig hållbar utveckling. För att uppfylla dessa
kriterier ska planen utgå från begreppen ekonomisk, Huvudalternativet är det alternativ som har valts för
ekologisk och social hållbarhet. Planen belyser även den framtida utvecklingen av Bålsta tätort. Huvudkommunens miljösituation, både genom planen och alternativet är att föredra framför spridningsalternagenom den här miljökonsekvensbeskrivningen som tivet och nollalternativet på grund av att det innebär
läggs som bilaga till planen. Planperioden för den en mindre klimatpåverkan, större möjligheter att
fördjupade översiktsplanen för Bålsta är 25 år.
utnyttja befintlig infrastruktur. Förtätningsalternativet är bättre än huvudalternativet ur resurs och kliMiljöbedömningen har varit en integrerad del av matsynpunkt. Bedömningen är att huvudalternativet
arbetet med den fördjupade översiktplanen. Miljö- ändå är att föredra framför förtätningsalternativet
bedömningens avgränsning har samråtts med läns- eftersom det finns större möjligheter till att bevara
styrelsen i Uppsala län och angränsande kommuner och utveckla bostadsnära natur. Boende i småhus är
under november 2009. Förslaget till en ny fördjupad något som efterfrågas på orten, vilket förtätningsalöversiktsplan och miljökonsekvensbeskrivningen ternativet inte kan tillgodose i samma utsträckning
har varit på samråd med länsstyrelsen, omkringlig- som huvudalternativet. Närheten till naturen är en
gande kommuner, myndigheter, intresseorganisatio- inriktning som varit viktig för utvecklingen av Bålner, allmänhet och andra som påverkas av förlaget. sta. Huvudalternativet bedöms uppfylla detta mål efDe synpunkter som kom in under samrådet har sam- tersom grönytor mellan befintlig bebyggelse bevaras
manställts i en samrådsredogörelse. Ett nytt förslag och möjlighet till närrekreation utvecklas i utbygghar tagits fram och detta har ställts ut under 2 må- nadsområdena.
nader. Efter utställningen har inkomna synpunkter
sammanställts i ett utlåtande. När beslut om antagande av den fördjupade översiktsplanen tas så bi- 1.2 Avgränsningar
läggs och godkänns miljökonsekvensbeskrivningen.
1.2 1 Geografisk avgränsning
Vid antagandet av planen kommer en särskild sammanställning att redogöra för hur miljöaspekter har Den geografiska avgränsningen utgörs av Bålsta
tätort enligt förslaget till den nya fördjupade överintegrerats.
siktsplanen för Bålsta tätort. Eftersom en fördjupad
1.1 Syfte
översiktsplan kan få konsekvenser även utanför det
geografiska området så finns bedömningar avseende
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att detta också med.
bedöma de ställningstaganden som tas i den fördjupade översiktsplanen och identifiera relevanta
miljöaspekter och integrera dessa i planen. Som bedömningskriterier används miljömål, miljöbalkens
regler och riktvärden samt lokalt antagna miljömål.
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Naturresurser och bevarandevärden
Natur och kultur, strandskydd, övriga riksintressen.
Teknisk försörjning
Dagvattenhantering, energianvändning.
Risk och störning
Trafik- och järnvägsbuller, störande verksamheter,
luftkvalitet.
1.2.3 Avgränsning i tid
Miljökonsekvensbeskrivningen följer den fördjupade
översiktsplanens genomförandeperiod, vilken är år
2010-2035.

Den geografiska avgränsningen markerat i svart.
1.2.2 Saklig avgränsning
Enligt miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla beskrivningar av den betydande
miljöpåverkan som kan uppkomma i och med planen. Enligt miljöbalkens 6 kapitel 12 § punkt 6 avses betydande miljöpåverkan vara påverkan på biologisk mångfald, befolkning, djurliv, människors
hälsa, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, fornlämningar, kulturlämningar och annat kulturarv.
Med utgångspunkt i planförslaget och kommunens
förutsättningar bedöms planen huvudsakligen kunna
medföra en betydande miljöpåverkan avseende nedanstående aspekter.
Boende
Landskapsbild och stadsbild, trygghets
aspekter,
näringsliv.
Kommunikationer och transporter
Klimataspekter, bilberoende/kollektivtrafik.
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KAPITEL 2 BEDÖMNINGSGRUNDER
2.1 Miljömål
Kommunens miljöarbete utgår ytterst från de av
regeringen fastslagna miljökvalitetsmålen.

2. Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt
djur, växter och kulturvärden inte skadas.
3. Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska
heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.
4. Giftfri miljö
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
5. Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger
skydd mot skadlig UV-strålning.
6. Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden
ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den
yttre miljön.

2.1.1 Nationella miljömål
Ett hållbart samhälle innebär ett samhälle där resurser och tillgångar används utan att äventyra välfärden för kommande generationer. Arbetet för att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle måste pågå såväl
lokalt, nationellt som internationellt. Riksdagen har
därför satt upp 16 nationella miljökvalitetsmål som
ska vara uppfyllda inom en till två generationer.
Miljökvalitetsmålen har i sin tur en mängd delmål.
14 av dessa nationella miljökvalitetsmål är relevanta
för Håbo kommun. Denna fördjupade översiktsplan
har betydande påverkan på 10 av de nationella miljökvalitetsmålen.
1. Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras
på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig.
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7. Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
8. Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas.
9. Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och vattendrag.
11. Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden.

12. Levande skogar
Målen följs upp i kommunens årsbokslut. I kommuSkogens och skogsmarkens värde för biologisk pro- nens översiktsplan antagen 2006 redovisas lokala
duktion ska skyddas samtidigt som den biologiska tolkningar av miljömål, se Översiktsplan 2006.
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

2.2 Miljöbalken

13. Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 2.2.1 Allmänna hänsynsregler
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden I miljöbalkens andra kapitel anges de allmänna hänsynsregler som är grundläggande för prövning om
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens. Vid
alla åtgärder som kan få inverkan på miljön eller på
15. God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra människors hälsa ska de allmänna hänsynsreglerna
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till följas, om inte åtgärden är av försumbar betydelse
en god regional och global miljö. Natur och kultur- med hänsyn till miljöbalkens mål. Syftet med regvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader lerna är att förebygga negativa effekter och att miljö
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett hänsynen i olika sammanhang ska öka. Kraven på
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hus- hänsyn gäller i den utsträckning det inte kan anses
hållning med mark, vatten och andra resurser främ- orimligt att uppfylla dem och vid den bedömningen
ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och
jas.
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för
sådana åtgärder.
16. Ett rikt växt och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida gene- Enligt bevisbörderegeln är den som bedriver eller
rationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt avser att bedriva en verksamhet skyldig att visa att
förpliktelserna i miljöbalkens andra kapitel följs.
deras funktioner och processer ska värnas
Enligt kunskapskravet ska alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet skaffa sig den kunLänsstyrelsen i Uppsala län har utgått ifrån de skap som behövs för att skydda människors hälsa
nationella målen och brutit ner dessa till regionala och miljön mot skada eller olägenhet.
mål med konkreta åtgärdsförslag där kommunen bär
Försiktighetsprincipen innebär att alla som bedriansvar för att vissa åtgärder genomförs.
ver eller avser att bedriva verksamhet ska vidta de
försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hin2.1.3 Kommunens miljömålsarbete
dra eller motverka att verksamheten medför skada
Kommunfullmäktige har beslutat att arbeta för att det eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
”I Håbo finns en miljö för framtiden”, vilket innebär
att Håbo kommun tar sin del av ansvaret för de 16 För verksamheter som tar mark- eller vattenområnationella miljökvalitetsmålen. Kommunfullmäktige den i anspråk ska, enligt lokaliseringsprincipen, en
beslutade 2008 att Håbo kommun ska arbeta för att plats väljas så att ändamålet kan uppnås med minsta
vara en fossilbränslefri kommun år 2050. Baserat på intrång och olägenhet för människors hälsa och mildetta ska följande miljökvalitetsmål prioriteras; Be- jön.
gränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd
Enligt hushållnings- och kretsloppsprincipen ska
miljö.
alla som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd
Utifrån ”I Håbo finns en miljö för framtiden” samt hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjlig”Fossilbränslefri kommun 2050” sätter varje nämnd heterna till återanvändning och återvinning. I första
årliga mål för att respektive verksamhet ska komma hand ska förnyelsebara energikällor användas.
närmare målinriktningarna.
2.1.2 Regionala miljömål
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Enligt produktvalsprincipen ska alla som bedriver
en verksamhet undvika att använda sådana kemiska
produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller mil- •
jön, om de kan ersättas med sådana produkter eller
organismer som kan antas vara mindre farliga. Vid
val av produkter ska en bedömning av produktens
miljöpåverkan göras. Den produkt som ger minst
miljöpåverkan ska alltid väljas om det är ekonomiskt och tekniskt motiverat.
2.2.2 Hushållning med mark, vatten och
andra resurser
I miljöbalkens tredje kapitel framgår grundläggande
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.
I kapitlet framgår bland annat att:
•

Mark- och vattenområden ska användas för det
eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt
god hushållning.

•

åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
I miljöbalkens fjärde kapitel framgår särskilda
bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i landet. Av kapitlet
framgår att delar av kommunen ingår i ett område som med hänsyn till dess natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse, nämligen
Mälaren med öar och strandområden.
Exploatering och andra ingrepp i dessa områden får komma till stånd endast om det kan ske
på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas
natur- och kulturvärden. Dock utgör inte dessa
bestämmelser hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller
för utförandet av anläggningar som behövs för
totalförsvaret.

2.2.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett rättsligt styrmedel för
miljöpolitiken som infördes tillsammans med miljö
balken. Normerna sätter gränser för vad man anser att människa och miljö kan utsättas för utan att
betydande olägenhet uppstår. Fastställandet av en
miljökvalitetsnorm görs utifrån kunskap om vad
människan och naturen tål, inte utifrån vad som är
ekonomiskt eller tekniskt möjligt att uppfylla. Planläggning får inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalkens femte kapitel överskrids.
För närvarande finns tre förordningar om miljökvalitetsnormer, en för föroreningar i utomhusluft, en
för olika parametrar i fisk- och musselvatten och en
för omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft gäller i hela landet och är fastställda
för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, arsenik, kadmium, nickel,
bens(a)pyrén, partiklar (PM10), och ozon.

•

Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

•

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

•

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 2.3 Riktvärden
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska I propositionen “Infrastrukturinriktning för framtida
särskilt beaktas.
transporter”, 1996/97:53, som antogs av riksdagen
den 20 mars 1997, anges riktvärden för trafikbuller
Mark- och vattenområden som är särskilt lämp- som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av
liga för anläggningar för industriell produk- bostäder och trafikinfrastruktur.
tion,
energiproduktion,
energidistribution,
kommu
nikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering ska så långt möjligt skyddas mot

•
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2.4 Riksintressen

• Kulturmiljövården - Yttergran
• Yrkesfisket samt fritidsfisket - Mälaren
Geografiska områden som är av nationell betydelse • Kommunikationer - Motorväg E18, Mälarbanan,
för en rad olika samhällsintressen kan pekas ut som
farleden från Bålsta över Norra Björkfjärden till
områden av riksintresse. Riksintressen preciseras i
Ytterholm samt teleanläggningar.
dialog mellan stat och kommun och redovisas i över- • Energiproduktion - befintliga 400 kV -kraftledsiktsplanen.
ningar
• Totalförsvaret – betydande mark- och vatten
Områdena kan vara viktiga av olika skäl. Det
områden som har betydelse för totalförsvaret.
kan exempel
vis vara så att områdena innehåller
naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga I Kapitel 5 och 7 beskrivs bedömningen av påverkan
att de gör områdena viktiga för hela landet. Det kan på riksintressen.
även vara så att områdena är viktiga för att de ska
användas till någon exploatering, till exempel för
vägar, järnvägar eller någon energianläggning (till 2.5 Mellankommunala intressen
exempel vindkraft). Områdena kan också vara viktiga för någon näring som rennäringen eller fisket.
Frågor som är angelägna att samordna mellan två
eller flera kommuner behandlas som mellankomBestämmelserna om riksintresse finns i miljöbalken. munala intressen. Dessa redovisas i den fördjupade
Riksintressena i de olika kapitlen pekas ut på olika översiktsplanen. Mellankommunala intressen kan
sätt. Riksintressen enligt fjärde kapitlet i miljöbalken till exempel röra vägar, gång- och cykelvägar, ridgäller bara områden med natur- och kulturvärden. vägar, vatten, grönstruktur, vindkraft och kraftledDessa områden anges direkt i lagen och har alltså ningar.
beslutats av riksdagen. Områdena anges dock bara
mycket grovt i lagen. De riksintressen som finns an- Det finns även ett antal mellankommunala intresgivna i miljöbalkens tredje kapitel miljöbalken kan sen på en rad olika områden som hänsyn ska tas till;
gälla både bevarande och exploatering. I kapitlet handelsetableringar, järnväg, vägar, bussterminal
anges bara allmänt de ändamål (till exempel natur- vid Litslena Enköpings kommun, regionala gångvård eller kommunikationsanläggning) som gör att och cykelstråk, Mälaren, framtida dricksvattenförett område kan vara av riksintresse. De geografiska sörjning, kraftledningarna, avfall, räddningstjänst,
områdena i landet ska sedan pekas ut i en dialog, Arlanda, Veckholms skjutfält, vindkraft och gröndär olika företrädare för det allmänna (stat och kom- struktur. Utbyggnadsområdena Nya Kalmarsand,
mun) tar del.
Häradsallmänningen, och Lilla Ullfjärden är av mellankommunalt intresse. Samråd kommer att tas med
Vilka lagar som kräver att hänsyn tas till områden av Upplands-Bro kommun vid detaljplanering.
riksintresse framgår av förordningen om hushållning
med mark- och vattenområden med mera. Det kan
vara beslut som fattas av domstol, statlig myndighet 2.6 Metodik för konsekvensbedömning
eller regeringen men också kommunala beslut. Det
är alltså den som beslutar som måste ta hänsyn till Konsekvensbedömningen av den fördjupade överom ett område är av riksintresse. Om den ändrade siktsplanen görs i jämförelse med nollalternativet,
markanvändningen skulle innebära ”påtaglig skada” det vill säga kommunens planerade utveckling utipå ett riksintresse så är huvudregeln att ändringen från gällande fördjupade översiktsplan från 2002.
inte kan få tillstånd.
Planförslagets konsekvenser anges som positiva,
ingen förändring eller negativa. Den begränsade skaHuvudalternativet berör ett antal riksintressen som lan för bedömningarna gör att varje bedömningsgrad
hänsyn ska tas till.
får ett stort omfång och mindre skillnader framgår
• Friluftslivet - Mälaren med öar och strand inte alltid. Det är alltså väsentligt att även bedömområden
ningsgrunderna beskrivna i klartext beaktas.
• Naturmiljövården - Lilla Ullfjärden med omgivningar.
• Natura 2000-områden – Stora och Lilla Ullfjärden och Kalmarnäslandet
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KAPITEL 3 STUDERADE ALTERNATIV
3.1 Nollalternativ
I den här miljökonsekvensbeskrivningen är noll
alternativet definierat som den nu gällande fördjupade översiktsplanen över Bålsta tätort antagen av
kommunfullmäktige år 2002. Dessutom har planer
och policys som antagits efter den fördjupade översiktsplanen vägts in i nollalternativet. Nollalternativet
är inte en nulägesbeskrivning, det är mer en beskrivning av förväntad utveckling om den nya fördjupade
översiktsplanen inte antas.

Björnbro anges som det område som lämpar sig för
tung industri.

Nollalternativet anger att några vägar ska byggas ut.
Skörby ska få en genomfartssträcka till Lastbergs
vägen. Håbo Allmänning ansluts till Södra Bålsta
leden med en ny väg samt vägförbindelse mot gamla
E18 i Upplands-Bro kommun. Torresta/Talltorp ansluts med en ny väg mellan Råbyleden och Kalmarleden. För att klara av trafik till Björnbro behöver bron
Inriktningen i FÖP 2002 är en blandning av utspridd över E18 breddas.
bebyggelse samt viss förtätning av centrum. I övriga
delar av Bålsta föreslås ingen förtätning och ingen ny Behov av gång- och cykelvägar ska beaktas vid plabebyggelse i större omfattning föreslås tillkomma.
nering av nya områden.
Inriktningen är att Bålsta ska utvecklas med karaktären av byar i begränsad storlek och med närhet
till naturen enligt den så kallade Bålstatraditionen.
Planen innebär att lägenhetstillskotten ska bli 100
lägenheter varje år vilket innebär en folkmängd på
19 765 invånare i Bålsta år 2025. Skörby skog och
Kalmarnäs (numera benämnt Viby äng) är exempel
på utspridda områden som är utförda respektive där
utbyggnad pågår. Frösundavik är ett strandnära område där detaljplanering är påbörjat. Källvägen är ett
centrumnära område som har byggts.
Åsen är ett centrumnära område som planerades utföras i FÖP 2002 och kan antas vara en trolig utveckling
om den nya fördjupade översiktsplanen inte antas. En
utveckling av centrum genom expansion mellan Sparbankshuset och Brittsätersvägen anges som en viktig
resurs för nya centrumfunktioner.
Utbyggnad och permanentning av Torresta/Talltorp
är trolig. Kalmarsand, Knarrbacken, Västra Skörby,
Håbo allmänning och Dalängen är andra områden
som planeras enligt FÖP 2002.
För Gröna dalen innebär nollalternativet att ingen ny
bebyggelse bör tillkomma än för friluftslivets intressen. Promenadmark iordningställs i det öppna landskapsrummet.
Dragets industriområde byggs ut och ett nytt industriområde planeras i Björnbro. Verksamhetsområdena som planeras enligt nollalternativet anges som
industriområden.
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Nollalternativ
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Västerdalen B7
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Hummelviken

Västerängen

Gillmarken
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Vållsvik
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Lybeck
Sjö herrgård
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2 km
© Lantmäteriverket

Rek markanvändning enl FÖP 2002
Förändringsområde - nytt bostadsområde
Förändringsområde - nytt industriområde
Områden med vissa förändringar - centrumområde, nya bostäder och utbyggd service
Områden med vissa förändringar - utbyggt industriområde
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3.2 Huvudalternativ
Huvudalternativet är ett alternativ som kombinerar förtätning och spridning vid lokalisering av ny
bebyggelse. Ny bebyggelse ska i huvudsak följa karaktärerna småstad, stenstad och trädgårdsstad. Planen innebär att Bålsta ska ha en befolkning på 25
000 invånare vid planperiodens slut, år 2035. Detta
innebär en planberedskap på 2500-3000 bostäder
under de närmaste 25 åren.
Kommunens utbyggnad ska i första hand ske centrumnära och Bålsta centrum ska utvecklas. Resecentrumet ska utvecklas så att det blir mer integrerat
med övriga bebyggelsen i området. Bebyggelse i
den nya delen av kommunen Nya Kalmarsand, ingår
i huvudalternativet, liksom bebyggelse vid Ekilla
vägförråd Bostadsbebyggelse kommer även att ske i
Torresta/Talltorp samt Lilla Ullfjärden om områdena
ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Dessutom
finns ett förslag till bebyggelse vid Göksvik om reningsverket flyttas.
Det finns planer på att anordna ett område för båtuppläggningsplatser och mindre båtrelaterad verksamhet vid Frösundaviken vid Notholmen
Förslaget till fördjupad översiktsplan tar även upp
området Lastberget/Skörby som ett reservområde.
Detta kommer inte att byggas ut under planperioden
utan ligger som markreserv för framtiden. Lastberget/Skörby kommer därför inte att vara en del av huvudalternativet vid miljöbedömningen.
Utbyggnad av verksamheter sker vid områdena
Draget och Häradsallmäningen, vid Norra Trafikplatsen/Potatisåker och Björnbro. Verksamhets
områdena bedöms kunna inrymma handel, kontor
och industri.
Nya vägdragningar föreslås för att klara befolkningsökningen och avlasta bostadsområden från
genomfartstrafik. En matarled mellan norra Kraftleden och Lastbergsvägen föreslås för att ansluta
det nya verksamhetsområdet och avlasta lokalgator.
En ny väg föreslås från stationsrondellen till Åsleden och vidare till Dragets industriområde. En ny
väg från Södra Bålstaleden föreslås för att ansluta
verksamhets
området Häradsallmänningen och bostadsområdet Nya Kalmarsand och även ansluta till
vägen mot Bro.
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Nya cykelvägar föreslås för att komplettera vägnätet
för gång- och cykelvägar. En anslutning av cykelväg
mot Bro föreslås också.
Mark för framtida utbyggnad av ytterligare järnvägsspår mellan Upplands-Bro och Bålsta reserveras.
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Omvandlingsområden
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3.3 Spridningsalternativ
Spridningsalternativet innebär att bostadsutbyggnaden i huvudsak sker på i nuläget obebyggd mark i
planområdets yttre områden. Inriktningen på bebyggelsen skulle i huvudsak följa stadskaraktären trädgårdsstad. Spridningsalternativet ska kunna ge lika
många invånare år 2035 som huvudalternativet.
Områden som skulle byggas ut för bostäder enligt
spridningsalternativet är Lastberget/Skörby, Nya
Kalmarsand, Torresta/Talltorp, Göksvik/Notholmen,
Ekilla vägförråd samt Lilla Ullfjärden. Förtätning i
centrum skulle inte ske enligt spridningsalternativet
men en viss utveckling av centrumområdet skulle
förmodligen ändå ske.
Utbyggnad av verksamheter följer samma inriktning
som huvudalternativet.
Utbyggnad av vägar till Lastberget/Skörby, Häradsallmänningen, Nya Kalmarsand och Torresta/Talltorp förmodas ske på samma sätt som i huvudalternativet. De nya områdena skulle förmodligen även
anslutas till befintliga områden med separat gångoch cykelväg.
Mark för framtida utbyggnad av ytterligare järnvägsspår mellan Upplands-Bro och Bålsta reserveras.

16

Spridningsalternativ
Brunnsta

Lästängen

Marielund

Lövhagen Backa
E1
8

h

Brunnsta malm

Katrineberg Torget

Skälsund

EKILLA
VÄGFÖRRÅD

Valla

Skäcklinge

Sättervikshage

Yttergrans kyrka

Jakobslund

Gladåker

Grans
gård

Lundby
Brunna

Högsta

Upplands-Bro
kommun

Edevi

Apalle

Rosenlund

Ekilla

Dragshögen

Vilan

Nyckelby

Skogstorp

Lilla
Ullfjärden

Fäbodarna

Berghäll

545

Apallboda

Fågelsång

Högsta malm

BJÖRNBRO

Härsbrokärr

Grantorpet

Graneberg

Nyhagen

N TRAFIKPLATSEN/
POTATISBACKEN

Sågarbacken

LILLA
ULLFJÄRDEN

E1
8

Fläsan

Ullevi

Nydal

Åsen

Västerskog

Ullevisand
Borgen

Kyrkcentrum

Lastberget

J
"
!

Skörby

Långtorpet

Sandvik

Bålsta

Västerängen

Gillmarken

Sandhamn

Västerdalen

LASTBERGET/
SKÖRBY

Åkerby

Hummelviken
Vattunöden

Lövhagen

Väppeby
Äng

Brotorp

Dyarne
Lillsjön

Väppeby
Aronsborg

Viby Äng

Viby

Bryggviken

Talltorp

Torresta by

TORRESTA/
TALLTORP
Torresta

Knarrbacken

Mälaren

Kalmarviken

Mellanby

Råby

Råbydal

Surhagen

Frösunda

GÖKSVIK
Båtsbacken

NOTHOLMEN

Frösundav.
Göksvik
Notholmen
Getberget
Göksvik

L. Toresta

Björklunda
St. Ullevi

Ruddammen
Utsikten
Ören

Toresta

Gustavsberg

Enköpings
kommun
Långtorpet

E1
8

Furuhäll

Hagviken

Nyhem

Kalmarsand

Kalmar kyrka

Myrskären

Nyborg

HÄRADSALLMÄNNINGEN

NYA
KALMARSAND
Bista

Solviken

Fånäs

Vilunda

Djupvik
Kalmarnäs

Prästberget

Låddersta

Draget

Mansängen

Eneby

Höglunda
Hagalund

DRAGET

Norra Björkfjärden

Vållsvik

Hassellund
Fagerlind

Långtorpsviken
Hebbo

Upplands-Bro
kommun

Lybeck
Sjö herrgård

0

1

Låssa

Säbyholm

2 km
© Lantmäteriverket

Förändrad markanvändning
Fördjupad översiktsplan för Bålsta
Boende
Verksamhetsområden
Omvandlingsområden

17

3.4 Förtätningsalternativ
Förtätningsalternativet innebär att all bostadsbebyggelse lokaliseras inom ca 20-30 minuters gång
avstånd till Bålsta centrum. För att kunna ge lika
många invånare 2035 som huvudalternativet innebär förtätningsalternativet att utbyggnaden sker i huvudsak enligt stadstyperna stenstad och i viss mån
småstad.
Områden som skulle kunna bebyggas med bostäder
enligt förtätningsalternativet är i huvudsak centrum,
Gröna dalen och Väppeby äng. Områden inom gångavstånd till centrum skulle förtätas med lämplig bebyggelse.
Utbyggnad av verksamheter följer samma inriktning
som huvudalternativet.
Nya vägar som skulle kunna tillkomma enligt förtätningsalternativet är avlastningsväg från Stations
rondellen till Åsleden och vidare till Dragets industriområde och tillfartsvägar till nya områden. Någon väg mellan norra Kraftleden och Lastbergsvägen skulle troligtvis inte tillkomma.
För att uppnå samma befolkningsmängd som med
andra alternativ innebär förtätningsalternativet att
man antingen bygger fler höga byggnader för att
åstadkomma mer lokala grönområden eller att man
bygger lägre och tätare vilket innebär färre bostadsnära grönområden. Åsen bebyggs inte enligt alternativet vilket innebär att ett större centrumnära skogsområde sparas.
Mark för framtida utbyggnad av ytterligare järnvägsspår mellan Upplands-Bro och Bålsta reserveras.
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Planinnehåll
Nollalternativ

Mer centrumnära bebyggelse.
Nya bostadsområden
sammankopplar befintlig
bebyggelse till centrum.
Ytterligare ocentrala
bostadsområden skapas.
Större verksamhetsområden.

Planerad bebyggelse på båda
sidor om järnvägen.
Mer koncentrerat centrum.
Ytterligare ocentrala
bostadsområden skapas.

Handel planeras inte vid
industriområden.

Näringsliv

Markreservat för utbyggnad av
järnväg.
Förtätning av centrum.
Placeras där många människor
rör sig.
Utbyggnad för att minska
bilberoendet.
Vissa områden får långa
avstånd mellan bostadsområden
och till central service.

Inget markreservat för
utbyggnad av järnväg.

Fler svårtillgängliga områden.

Kortaste vägen till
busshållplats, centrum, skola,
etc.

Järnvägen

Vägar

Gång- och
cykelvägar

Kommunikationer och transporter

Planinnehåll
Spridning

Kraftig förtätning centralt.
Placeras där många människor
rör sig.
Utbyggnad för att minska
bilberoendet
Placeras där många människor
rör sig.
Utbyggnad för att minska
bilberoendet. Långa avstånd
mellan bostadsområden och till
central service.

Markreservat för utbyggnad av
järnväg

Större verksamhetsområden.

Enbart centrumnära
bebyggelse. Tätare bebyggelse.
Nya bostadsområden
sammankopplar befintlig
bebyggelse till centrum.

Kraftig förtätning i befintlig
stadskärna.

Planinnehåll
Förtätning

Fler svårtillgängliga områden.

Markreservat för utbyggnad av
järnväg.

Större verksamhetsområden.

Ett flertal ocentrala
bostadsområden skapas.

Förtätning i befintlig stadskärna Utspridd bebyggelse.
samt utökad utspridd
bebyggelse.

Planinnehåll
Huvudalternativ

Sociala
förhållanden

Landskapsbild och Utspridd bebyggelse.
stadsbild

Boende

Miljöaspekt

Samlade skillnader – Jämförelse mellan alternativen
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Planinnehåll
Huvudalternativ
Mer centrumnära bebyggelse.
Nya bostadsområden
sammankopplar befintlig
bebyggelse till centrum.

Planinnehåll
Nollalternativ

Behovet av kollektivtrafik ska
beaktas vid ny bebyggelse.
Mer koncentrerat centrum.
Ytterligare ocentrala
bostadsområden skapas.

Ingen bebyggelse på
Bålstaåsen.
Hagmarken i gamla
Bålsta ligger delvis inom
utredningsområdet för industri.
Vid det planerade
verksamhetsområdet
Häradsallmänningen finns
nyckelbiotoper.

Karaktären på centrala Bålsta
ändras till stenstad.
Hålvägar finns vid
Häradsallmänningen och Nya
Kalmarsand.

Utredningsområdet vid Ekilla
gränsar mot naturreservat.
Ingen bebyggelse på
Bålstaåsen, däremot bebyggelse
på västra sidan Ullfjärden.
Hagmarken i gamla
Bålsta ligger delvis inom
utredningsområdet för industri.
Vid det planerade
verksamhetsområdet
Häradsallmänningen finns
nyckelbiotoper.

Reservalternativet sträcker sig
mot Skörby skog är med i detta
alternativ.
Hålvägar finns vid
Häradsallmänningen och Nya
Kalmarsand.

Utredningsområdet vid Ekilla
gränsar mot naturreservat.
Ingen bebyggelse på
Bålstaåsen.
Hagmarken i gamla
Bålsta ligger delvis inom
utredningsområdet för industri.
Vid det planerade
verksamhetsområdet
Häradsallmänningen finns
nyckelbiotoper.
Bebyggelse på västra sidan
Lilla Ullfjärden.
Förtätning av
Stockholmsvägen.
Hålvägar finns vid
Häradsallmänningen och Nya
Kalmarsand.

Förtätning av
Stockholmsvägen.
Hålvägar finns på
Häradsallmänningen.

Kulturmiljö

Behovet av ytterligare lokal
kollektivtrafik minskar

Planinnehåll
Förtätning

Viss bebyggelse på Bålstaåsens
sydvästsluttning.
Hagmarken i gamla Bålsta
bevaras. Ingen planerad
bebyggelse på västra sidan
om Lilla Ullfjärden. På
området Håbo allmänning där
det planeras bostäder finns
nyckelbiotoper.

Ytterligare ocentrala
bostadsområden skapas.
Behov av kollektivtrafik ökar

Planinnehåll
Spridning

Naturmiljö

Naturresurser och bevarandevärden

Kollektivtrafik

Miljöaspekt
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Tekniska
ledningsnät

Flera nya områden utan
befintlig VA-anslutning
planeras.

Förtätning inom Bålsta tätort.
Områden utan befintlig VAanslutning planeras

Pågående täktverksamhet vid
Dragets industriområde med
tillstånd fram till 2017.

Pågående täktverksamhet vid
Dragets industriområde med
tillstånd fram till 2017.

Grustäkter

Teknisk försörjning

Förtätning med åkermark i
anspråk.
Ökad avledning av dagvatten

Planering för att områdena
Talltorp och området väster
om Lilla Ullfjärden ska
anslutas till den allmänna VAanläggningen.
Ökad avledning av dagvatten

Förtätning med åkermark i
anspråk.
Ökad avledning av dagvatten.
Planering för att områdena
Talltorp och området väster
om Lilla Ullfjärden ska
anslutas till den allmänna VAanläggningen.

Ökad avledning av dagvatten.

Yt- och
grundvatten

Flera nya områden utan VAanslutning planeras.

Massiv förtätning inom Bålsta
tätort.

Pågående täktverksamhet vid
Dragets industriområde med
tillstånd fram till 2017.

Områden som berörs av
strandskyddet är Gröna Dalen.

Områden som berörs av
strandskyddet är Nya
Kalmarsand, Göksvik/
Notholmen, Torresta/Talltorp
och Lilla Ullfjärden.

Områden som berörs av
strandskyddet är Nya
Kalmarsand,
Ekilla vägförråd, Notholmen,
Gröna Dalen, Torresta/Talltop,
Lilla Ullfjärden och Göksvik.

Områden som berörs av
strandskyddet är Torresta/
Talltorp och
Nya Kalmarsand.

Strandskydd

Pågående täktverksamhet vid
Dragets industriområde med
tillstånd fram till 2017.

Förtätning av Gröna dalen och
den öppna korridoren upp mot
Kyrkcentrum.
Stora delar av området
Torresta/Talltorp lämnas
oexploaterat.
Bålstaåsen är oexploaterad.

Gröna dalen lämnas orörd.
Torresta/Talltorp exploateras
om VA-utbyggnad kommer att
ske.
Bålstaåsen är oexploaterad.

Förtätning av Gröna dalen.
Stora delar av området
Torresta/Talltorp exploateras
om VA-utbyggnad kommer att
ske.
Bålstaåsen är oexploaterad.

Framtida grönområde planeras
i Gröna dalen. Torresta/Talltorp
exploateras.
Delar av Bålstaåsen
exploateras.

Planinnehåll
Förtätning

Rekreation

Planinnehåll
Spridning

Planinnehåll
Huvudalternativ

Planinnehåll
Nollalternativ

Miljöaspekt
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Ökat transportbehov på grund
av tillkommande till viss del
spridd bebyggelse.
Verksamhetsområde inom
Lillsjön och Kalmarvikens
avrinningsområde.
Ett antal oexploaterade
områden bebyggs med
bostäder.
Utökning av
verksamhetsområden med
nyetablering av industrier.
Tillkommande bebyggelse till
viss del i centrumnära lägen.

Verksamhetsområde inom Lilla
Ullfjärdens avrinningsområde.
Ett flertal oexploaterade
områden bebyggs för bostäder.

Tillkommande bebyggelse till
stor del utspridd.

Dagvatten

Energi

Buller och
vibrationer

Risk och störning
Ökad trafikmängd centralt vid
förtätning.
Viss ökad trafikmängd vägar
till nya områden.

Förtätning av centrum.
Område som inte har VAanslutning i dagsläget planeras.

Flera nya områden utan VAanslutning planeras.

Vatten och avlopp

Ökad trafikmängd centralt
främst vid Bålstaåsen. Ökad
trafikmängd vägar till nya
områden.

Planinnehåll
Huvudalternativ

Planinnehåll
Nollalternativ

Miljöaspekt

Ökad trafikmängd på vägar
som leder till de nya områdena.

Stor ökad trafikmängd centralt
vid förtätning.

Tillkommande bebyggelse
främst i centrumnära lägen.

Verksamhetsområde inom
Lillsjön och Kalmarvikens
avrinningsområde.
Ett antal oexploaterade
områden bebyggs med
bostäder.
Utökning av
verksamhetsområden med
nyetablering av industrier.

Ökat transportbehov på grund
av tillkommande spridd
bebyggelse.
Ett stort antal oexploaterade
områden bebyggs med
bostäder.
Verksamhetsområde inom
Lillsjön och Kalmarvikens
avrinningsområde.
Utökning av
verksamhetsområden med
nyetablering av industrier.
Tillkommande bebyggelse
utspridd.

Massiv förtätning av centrum.

Planinnehåll
Förtätning

Flera nya områden utan VAanslutning planeras.

Planinnehåll
Spridning
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Inga förekomster av
stranderosion.

Planinnehåll
Nollalternativ

Översvämningsrisk Områden som kan beröras av
översvämningsrisk är Torresta/
Talltorp och
Nya Kalmarsand.

Stranderosion

Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt

Områden som kan beröras av
översvämningsrisk är delar av
Nya Kalmarsand,
Torresta/Talltorp, Lilla
ullfjärden, Göksvik och södra
delen av Gröna dalen.

Bensinstationer inom
förtätningsområde.
Förorenad mark inom
utredningsområde.
Planerade verksamhetsområden
är placerade på så sätt att
fordon med farligt gods kan nå
verksamheterna via E18.

Planinnehåll
Förtätning

Områden som kan beröras av
översvämningsrisk är delar
av Nya Kalmarsand, Torresta/
Talltop, Lilla ullfjärden och
Göksvik.

Område som kan beröras av
översvämningsrisk är södra
delen av Gröna dalen.

Inga förekomster av
Det kan förekomma
stranderosion.
stranderosion i området Nya
Kalmarsand. Inom planområdet
finns strandområden med
grovsand och finsand som är
material som är känsliga för
erosion. Grovsand och finsand
förekommer vid strandlinjen
vid Kalmar-viken, Hagviken,
Get-berget och vid södra delen
av Lilla Ullfjärden.

Planerade verksamhetsområden
är placerade på så sätt att
fordon med farligt gods kan nå
verksamheterna via E18.

Bensinstationer inom
förtätningsområde.
Förorenad mark inom
utredningsområde.
Planerade verksamhetsområden
är placerade på så sätt att
fordon med farligt gods kan nå
verksamheterna via E18.
Det kan förekomma
stranderosion i området Nya
Kalmarsand. Inom planområdet
finns strandområden med
grovsand och finsand som är
material som är känsliga för
erosion. Grovsand och finsand
förekommer vid strandlinjen
vid Kalmar-viken, Hagviken,
Get-berget och vid södra delen
av Lilla Ullfjärden.

Planinnehåll
Spridning

Planinnehåll
Huvudalternativ
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Stor förtätning centralt.
Planerade verksamhetsområden
är placerade på så sätt att
verksamheterna kan nås via
E18.

Planering av våtmark i Gröna
Dalen.

Samtliga stora områden
lokaliseras långt från centrum.
Planerade verksamhetsområden
är placerade på så sätt att
verksamheterna kan nås via
E18.

Planering för att områdena
Talltorp och området väster
om Lilla Ullfjärden ska
anslutas till den allmänna VAanläggningen.
Planering för
båtuppläggningsplats vid
Göksvik/Notholmen.

Viss förtätning centralt.
Ett antal områden lokaliseras
långt från centrum.
Planerade verksamhetsområden
är placerade på så sätt att
verksamheterna kan nås via
E18.
Planering av våtmark i Gröna
Dalen.
Planering för
båtuppläggningsplats vid
Göksvik/Notholmen.
Planering för att områdena
Talltorp och området väster
om Lilla Ullfjärden ska
anslutas till den allmänna VAanläggningen.

Områden lokaliseras långt från
centrum.
Utredningsområde närmare
järnvägen.

Planering för att områdena
Talltorp och området väster
om Lilla Ullfjärden ska
anslutas till den allmänna VAanläggningen.

Vattenkvalitet

Planinnehåll
Förtätning

Luftkvalitet

Planinnehåll
Spridning

Planinnehåll
Huvudalternativ

Planinnehåll
Nollalternativ

Miljöaspekt

KAPITEL 4 FÖRUTSÄTTNINGAR
4.1 Boende

Kommunikationerna till Arlanda från Bålsta är undermåliga. En ny vägförbindelse mellan Arlanda
och Bålsta bör prioriteras. Den här vägförbindelsen
4.1.1 Landskapsbild och stadsbild
förbättrar också Arlandas förbindelse med Enköping
Bålsta består idag främst av radhus och villor. Be- och Västerås.
byggelsen har spritts ut över stora ytor i form av
byar med orörda naturområden. Den här typen av Bil- och lastbilstrafikens tillgänglighet kan bli
planeringsideal härstammar från 1960-70 talets pla- dimensionerande i transportrummet. Huvudvägnätet
nering och innebär stora kostnader för samhället i ska locka till sig trafik från lokalnätet vilket skapar
form av dyrare service, kollektivtrafik samt större anspråk på en bättre framkomlighet och därmed en
behov av investeringar i vägar och cykelvägar. Detta högre hastighetsnivå på detta nät jämfört med lokalplaneringsideal innebär även ett stort bilberoende, nätet.
och omfattande behov av kollektivtrafik.
Gång- och cykelvägar
Det kommunala nätet inom tätortsområdet är rela4.1.2 Sociala förhållanden
tivt väl utbyggt och separerat från biltrafiken men
Det finns i dag en stor brist i Bålsta när det gäller na- saknar vissa betydelsefulla länkar från bostadsområturliga mötesplatser i form av torg och parker. Möj- dena till viktiga målpunkter som stationen, centrum,
ligheten till integration försämras även när bebyg- vårdcentral men även till skolor, fritidsanläggningar
gelsen har spritts ut över stora ytor i form av byar och natur och reaktionsområden.
med orörda naturområden. Mängden människor som
rör sig i ett område och när det sker har en direkt Kollektivtrafik
inverkan på trygghet och säkerhet. Funktionsbland- Det finns fjärrtågstation samt pendeltågstation i Bålning ökar tryggheten inom bebyggelseområden sta. Pendeltågen går med 30-minutersstrafik. Anslutgenom att utemiljön och trafikstråken används under ningsbussar finns till pendeltåget.
större del av dygnet. En blandning av olika verksamheter innebär rörelse och naturlig övervakning med Den lokala kollektivtrafiken består av tre busslinjer
större spridning av människor över dygnets timmar som går mellan Bålsta station till Kalmarsand, Hagviken och Skörby. Landsbygdstrafiken består av två
än till exempel renodlade bostadsområden.
busslinjer en till Skokloster och en till Krägga. Den
regionala busstrafiken utgörs av bussar till Arlanda,
4.2 Kommunikationer och transporter Enköping, Kista, Uppsala och Örsundsbro.
4.2.1 Förutsättningar
Vägar
E18 är den primära vägförbindelsen med regionen
och grannkommunerna. Den är anslutningsvägen
för nordvästsektorn in mot Stockholm. Stockholmsvägen genom Bålsta och till Stäket utgör det primära
lokalnätet men är också en alternativ förbindelse genom kommunen för långsamgående fordon och vid
tillfälliga avstängningar av E18. Den har därmed
även viss regional betydelse. Vägverket är väghållare för E 18 och länsvägarna. Håbo kommun är den
främsta väghållaren inom Bålsta tätort. Inom planområdet finns även enskilda vägar.
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4.3 Naturresurser och bevarandevärden
Håbo kommun ligger i Mälardalens mosaikartade
landskap med stora naturvärden och goda möjligheter till naturupplevelser. Kommunen är en gammal kulturbygd som präglats av jordbruksnäringen.
Samtidigt finns större skogs- och naturmarkspartier, särskilt i anslutning till Mälaren. Närheten till
Mälaren, med sina öar och vikar, är en viktig resurs
för kommunen. Vattenfrågorna är en viktig faktor i
planeringen av markanvändningen då vatten är viktigt som dricksvattenresurs och för djur- och växt
livet. Håbo kommuns vattenområden utgör också ett
viktigt rekreationsområde.

4.3.1 Naturmiljö

med omgivande våtmark i jordbruksmark, våtmarker och småvatten. De flesta av dessa områden är
Naturvårdsfrågorna är en viktig faktor i planeringen även intressanta ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
av markanvändningen. I kommunen finns värde- Utan mänsklig inverkan skulle dessa biotoper inte
fulla och vackra landskapspartier med hög biolo- existera.
gisk mångfald, speciellt i områdena nära Mälaren.
Den rikliga tillgången på vacker natur medför också
att stora delar av kommunen är viktiga rekreations 4.3.2 Kulturmiljö
områden.
Håbo kommun har en rik och varierad kulturbygd,
Ängs- och hagmark, ädellövsskog och våtmarker där människor har varit bosatta sedan senare delen
har liten total yta i kommunen och är biotoper som av stenåldern. Man kan i landskapet avläsa utveckär viktiga att skydda och bevara för den biologiska lingen från forntiden fram till våra dagar. Bålsta
mångfalden. De har också pedagogiska och rekrea- tätort började få karaktären av centrum för den om
tiva värden. Övriga biotoper som bör skyddas mot givande landsbygden under 1800-talet, men först på
exploatering är strandäng, lövskog, äldre barrskog, 1920-talet började bebyggelsen längs järnvägen och
sumpskog och skyddsvärda vattendrag. Barrskog, kring torget tillkomma alltmer. Vid slutet av 1960-tablandskog och åkermark är de mest förekommande let inleddes en kraftig expansion av samhället vilken
biotoperna inom området för denna fördjupade över- fortsatte under hela 1970-talet.
siktsplan.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse
Inom området för denna fördjupade översiktsplan enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Den fördjupade överfinns tre Natura 2000- områden (riksintresse) varav siktsplanens norra del kring Grans gård och Yttertvå också är naturreservat. Utöver dessa finns dess- grans by ligger inom riksintresseområde K65 Ytterutom ett kommunalt naturreservat.
gran och Övergran. Dessutom är Mälaren med öar
och strandområden, enligt miljöbalkens 4 kap 2 §,
Andra värdefulla områden är de som bedömts vara av riksintresse där turismens och friluftslivets intresnaturvärden av riksintresse, länsintresse och på sen särskilt ska beaktas med hänsyn till natur- och
kommunal nivå. Inom området för denna fördjupade kulturvärdena. Ett variationsrikt landskap är inöversiktsplan finns fyra nyckelbiotoper som har för- bjudande att röra sig i. Kulturmarker som ligger på
ordnats av skogsstyrelsen.
gång- och cykelavstånd från tätorterna har ett extra
stort värde för friluftslivet.
De fyra nyckelbiotoperna är:
• En lövskogslund och bäckravin vid Vattunöden
• En blandsumpskog inom fastigheten Skörby 5:1 4.3.3 Rekreation
inom reservområdet norr om Lastberget
• En barrnatur- och sandbarrskog öster om Lillsjön Natur- och friluftsområden behövs särskilt för fri• En naturlig, meandrande skogsbäck norr om luftsliv, motion, naturpedagogik och för att bevara
Lillsjön intill E18.
biologisk mångfald. De kommunala friluftsanläggningarna med omgivning är viktiga gröna miljöer
Det finns inom området för denna fördjupade över- för invånarna i kommunen. De har ett stort socialt
siktsplan 30 områden med höga eller mycket höga värde och är en naturlig träffpunkt för många. Det
naturvärden, redovisade och beskrivna enligt Upp- är viktigt med en ”skyddszon” av oexploaterad mark
landsstiftelsens naturinventering från 2009. Ett fler- omkring de gröna miljöerna för att de ska förbli de
tal av de redovisade områdena sammanfaller med rekreativa anläggningar de är idag. Granåsen, Viby
områden av riksintresse, naturreservat eller områden spåret och Torresta naturstig är områden som beav regionalt intresse för naturvården.
skrivs som viktiga i kommunens fördjupade översiktsplan.
Skogsstyrelsens utpekade nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar utgör områden med bevarandevärde i skogsmark. I jordbrukslandskapet gäller det
generella biotopskyddsområden för alléer, öppna
diken, odlingsrösen, stenmurar, åkerholmar, källor
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4.3.4 Strandskydd

försörjningen med hjälp av externa leverantörer. I
dagsläget finns tre möjliga leverantörer Uppsala VatEnligt miljöbalken gäller generellt strandskydd vid ten AB, Stockholm Vatten AB samt en kombination
havet, insjöar och vattendrag. Syftet med strand- av Norrvatten och Käppalaförbundet.
skyddet är att för allmänheten trygga tillgången till
stränderna för bad och friluftsliv och att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurli- 4.4.2 Dagvattenhantering
vet. I Håbo kommun gäller utökat strandskydd, dvs
300 meters skyddszon för Mälaren. Kommunen har Vattenförvaltningen som utgår från EU:s vatten
direktiv, ska säkerställa att samtliga vattenförekommilslång strandlinje.
ster har god vattenstatus. Ökade krav kommer att
ställas på kommunen när det gäller dagvattenhante4.3.5 Yt- och grundvatten
ringen. För att klara dessa ökade krav bör det i Bålsta
Kommunen saknar idag reservvattentäkt och detta eftersträvas ekologisk dagvattenhantering som har
är under utredning tillsammans med kapacitetsut- till syfte att bromsa upp det avrinnande dagvattnet
redningen. För att i framtiden säkra dricksvatten- tidigt i avrinningsskedet. Därmed låter man de naförsörjningen i Bålsta tätort utreder man hur man i turliga processerna få möjlighet att rena dagvattnet.
framtiden kan koppla ihop olika regionala dricks- En viktig komponent i ekologisk dagvattenhantering
vattensystem, antingen till externa leverantörer eller är så kallat lokalt omhändertagande där dagvattnet i
också en framtida sammankoppling av Bålsta och största möjliga mån ska behandlas lokalt istället för
att ledas till en ytvattenrecipient.
Skoklosters dricksvattensystem.
Under utredning är också olika grundvattentäkter
som kan förstärka kapaciteten och uthålligheten av Vid planeringen av dagvattenhanteringen inom Mädrickvattenförsörjningen både i Bålsta tätort och i larens avrinningsområde krävs särskild uppmärksamhet med avseende på föroreningsinnehåll och
hela Håbo kommun.
flödesmängder.
4.3.6 Grustäkter
Naturgrus från grusåsar är en ändlig resurs. Berg och
överskottsmassor måste också återanvändas och användningen av alternativa material måste få större
genomslag. För att minimera transporter bör materialet finnas nära användningsområdet. För sammanställning av verksamma täkter i Håbo kommun, se
avsnittet ”Risk och störning”.

4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp
Håbo kommun är huvudman för och driver den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Håbo
kommun. Verksamheten i Bålsta tätort omfattar ett
ytvattenverk i Västra Myrskären, ett avloppsreningsverk i Göksvik samt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten.

4.4.3 Energi
En stor del av bebyggelsen i Håbo kommun uppfördes på 1960-talet och början av 1970-talet när energin var billig och miljödebatten inte kommit igång.
Husen som byggdes var inte lika energieffektiva som
de hus som byggs idag. Genom tilläggsisolering, installation av värmepumpar och olika styrsystem, har
många hus blivit mindre energikrävande men fortfarande är de inte lika energisnåla som de hus som
byggs idag. I Bålsta har fjärrvärmesystemen kopplats samman vilket ger en betydande effektivisering.
Ventilationsanordningar och fläktar är ofta stora
energiförbrukare och det är därför viktigt att rätt
utrustning väljs redan från början. Underhållet av
ventilationssystemen är också viktigt ur energisynpunkt.

I Håbo kommun är andelen småhus uppvärmda med
För att klara framtida kapacitetsbehov i Bålsta tät- direktverkande el fortfarande mycket hög (cirka 50
ort måste man antingen bygga ut befintliga anlägg- procent). Det finns även en stor mängd småhus som
ningar eller se över alternativa lösningar. Alternativa är uppvärmda med oljepanna samt vattenburen ellösningar som utreds är att lösa vatten- och avlopps- värme, ofta kombinerad med någon värmepump.
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Ur miljöhänsyn bör uppvärmning av husen inte ske
enbart med direktverkande el, elpanna eller oljepanna. Om ett gemensamt vatten- och avloppsnät
byggs ut blir det lättare att använda bergvärme som
uppvärmningskälla eftersom hänsyn då inte behöver
tas till kringliggande vattenbrunnar och avloppslösningar. Andra alternativa system kan vara eldning
med pellets, enskilt eller gemensamt för större husgrupper samt solfångare.

4.5.2 Transport av farligt gods

Minsta avstånd mellan järnväg och bebyggelse ska
enligt länsstyrelsen i Uppsala län följa Banverkets
rekommendation 30 meter från spårmitt. I övrigt ska
riskanalys göras vid detaljplaneläggning av områden
där transportväg för farligt gods ingår. Inom kommunen utgör E18 en primär transportled för farligt
gods och på Mälarbanan transporteras också farligt
gods. Följande vägar utgör sekundära transportleder
Kommunen är positiv till fjärrvärme och alternativa för farligt gods:
uppvärmningsformer som solenergi, bioenergiproduk• Kraftleden till Skörbyleden
tion, värmepumpar och vindkraftsetableringar.
• Kalmarvägen till Dyarne 5:71(bensinstation)
• Håtunavägen till Bista 13:1 (bensinstation)
• Kalmarleden/Råbyleden till reningsverket och
4.5 Risk och störning
vattenverket
4.5.1 Störande verksamheter
• Södra Bålstaleden
• Dragrännan/Sköldvägen till Bista 5:17 (kemisk
Rekommenderade skyddsavstånd mellan bostäder
industri)
och verksamheter som innebär risker finns i Bo- • Dragrännan till Bista 3:16 (bensinstation)
verkets allmänna råd med riktlinjer för skyddsav- • Arosvägen till Dyarne 5:95 (bensinförsäljning)
stånd mellan arbetsområden och bostadsbebyggelse, • Stockholmsvägen, dock ej sträckan mellan Öster”Bättre plats för arbete, 2002”. Industrier och perled (Bålsta 18:8, bensinstation) och Runbrovägen
sonintensiva verksamheter, som handel och bostäder, bör inte lokaliseras i nära anslutning till varan- 4.5.3 Stranderosion
dra. Antalet riskanläggningar inom kommunen är få.
Erosion är en naturlig förändring av bland annat
Täkter
stränder. Stranderosion orsakas av vattenrörelser,
Nedan följer de täkter som är belägna inom Bålsta vindar och is. Erosion är en riskfaktor vid bebygtätort.
gelse nära strandlinjen. SGI har gjort en översiktlig
kartläggning av stranderosion i Sverige.
1. Väppeby 7:1
NCC Roads AB har tillstånd för uttag av 2 500 000 4.5.4 Översvämningsrisk
ton naturgrus fram till den 31 december 2017. Tillståndet omfattar även krossning och sortering av ut- De förväntade klimatförändringarna innebär att överbrutet material.
svämningar kommer att ske oftare och att den i dag
beräknade nivån för 100-årsflödena blir högre. Där2. Väppeby 7:52
för är det av största vikt att denna miniminivå inte
Skanska
underskrids. Då all fysisk planering bör ske långAvslutad brytning.
siktigt är det i hög grad relevant att ta hänsyn till
förväntade klimatförändringar redan i dag. Områden
Industrier
med risk för översvämning inom Håbo kommun utAntalet störande industrier i kommunen är få. Vid reds i en särskild utredning. Riskområden kommer
framtida planläggning ska skyddsavstånd tillämpas att presenteras när utredningen är klar.
enligt handboken Bättre plats för arbete (Allmänna
råd 1995:5). Bedömningen av skyddsavstånd till Markområden med stor sannolikhet för
verksamheter är beroende av verksamhetens art och översvämning
en anpassning till de lokala förhållandena måste all- Områden som riskerar att översvämmas vid ett så
kallat hundraårsflöde är områden som bedöms löpa
tid ske.
stor sannolikhet för översvämning. Hundraårsflöde
är en nivå som förväntas återkomma med 100 års intervall. Markområden med stor sannolikhet för över30

svämning bör inte bebyggas, undantag kan göras för
enkla byggnader som uthus och garage. Vid Mälaren
bedöms mark som ligger under +1,30 i Rikets höjdsystem 1900 (RH00) som markområde med stor sannolikhet för översvämning.
Markområden med viss sannolikhet för
översvämning
Områden som hotas av översvämning vid högsta dimensionerande flöde bedöms löpa viss sannolikhet
för översvämning. Dimensionerande flöde är en nivå
som används för dammar och som anger vilka nivåer
som dammen klarar utan att dammbrott sker. Inom
områden med viss sannolikhet för översvämning
kan samhällsfunktioner av mindre vikt placeras. Det
innebär att byggnader av mer robust konstruktion,
vägar med förbifartsmöjligheter, enstaka villor, fritidshus samt mindre industrier med obetydlig eller
liten miljöpåverkan kan lokaliseras inom området.
Vid Mälaren bedöms mark som ligger mellan +1,30
och +2,30 i Rikets höjdsystem 1900 (RH00) som
markområde med viss sannolikhet för översvämning.
Markområden med liten sannolikhet för översvämning
Markområden som inte hotas vid hundraårsflöde
eller högsta dimensionerande flöde bedöms löpa
liten sannolikhet för översvämning. Riskobjekt och
samhällsfunktioner av betydande vikt bör placeras
inom område med liten sannolikhet för översvämning. Detta kan vara offentliga byggnader som sjukhus, vårdhem, skolor, infrastruktur av stor betydelse,
VA/avfallsanläggningar, el- /teleanläggningar samt
industrier med stor miljöpåverkan. Sammanhållen
bostadsbebyggelse bör placeras i områden med liten
sannolikhet för översvämning. Vid Mälaren bedöms
mark som ligger över +2,30 i Rikets höjdsystem 1900
(RH00) som markområde med liten sannolikhet för
översvämning.

bebyggelse ska de nationella riktvärdena för trafikbuller följas. Avsteg från gällande riktlinjer kan prövas i vissa centrumnära lägen med närhet till service
och god kollektivtrafik avseende kontorslokaler. Avsteg ska inte göras för lokaler där känsliga grupper
vistas såsom barn, äldre och sjuka (äldreboenden,
skolor, förskolor).
Järnvägsbuller
Järnvägsbuller har delvis kartlagts i samband med
klagomål. Åtgärder kommer att krävas vid framtida
utbyggnad och förtätning längs spåren. Banverket
ansvarar för att åtgärda störande buller. Kommunen
ser till att utredningar utförs.
Vägtrafikbuller
Kommunen har genomfört trafikräkning och bör
bullerkartlägga längs huvudstråken inom tätorten.
En åtgärdsplan för fortsatt arbete med skyddsåtgärder mot buller längs de kommunala vägarna bör tas
fram och kommunen ska verka för att bullerskyddsåtgärder längs de statliga vägarna genomförs. Väghållaren ansvarar för att åtgärda störande buller.
Kommunen ser till att utredningar utförs.
Industribuller
Transporter och verksamhet inom industrier och täkter genererar industribuller.
4.5.6 Djurhållning
Skyddsavstånd mellan bostäder, andra verksamheter
och djurhållningen påverkas bland annat av antalet
djur och djurslag. Tillstånd för djurhållning inom
tätort krävs enligt Håbo kommuns lokala hälsoföreskrifter. Tillstånd söks hos Miljöavdelningen.
4.5.7 Luftkvalitet
I miljöbalken som trädde i kraft den 1 januari 1999
ställs krav på att kommunen kontrollerar luftkvaliteten. Luftsituationen i Håbo kommun är god.

Ändrad avtappning av Mälaren kan komma att påverka vilka områden som löper risk att översvämmas
vid olika flöden. Om vattendomen för Mälaren ändras
kan nya rekommenderade höjder utredas.
4.5.8 Vattenkvalitet
4.5.5 Buller

Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det
svenska genomförandet av EU:s vattendirektiv, inneDet finns flera olika slag av bullerstörningar i Håbo bär att Sverige ska kartlägga och analysera alla vatkommun. Buller från väg- och järnvägstrafik be- ten. Detta för att fastställa mål och kvalitetskrav samt
döms vara de största källorna. Riksdagen har anta- upprätta åtgärdsprogram för och övervaka vatten
git riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör miljöerna i Sverige. Syftet är att nå god vattenstatus i
överskridas vid nybyggnation. Vid planering av ny alla vatten senast år 2015.
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KAPITEL 5 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER
5.1 Boende

Berörda miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö

5.1.1 Landskapsbild och stadsbild

5.1.3 Näringsliv

En förtätning i befintligt centrum ger en tydligare och
sammanhållen ort vilket är positivt för stadsbilden.
Förtätningen ger en möjlighet att bevara småstads
karaktären och kombinera de olika stadstyperna småstad, trädgårdsstad och stenstad. Huvudalternativet
visar på ett förslag där delar av den öppna landskapsvyn över åkrarna vid Gröna dalen försvinner. Planen
föreslår även utbyggnad i perifera lägen där delar av
landskapstypen skogsmark/strövmark försvinner vid
Torresta/Talltorp.

Större verksamhetsområden för handel kontor och
industri kan ge fler arbetstillfällen inom kommunen.
Detta skulle kunna innebära att flera Bålstabor kan
få arbete på hemorten, men det finns även en risk att
arbetspendlingen till Bålsta kan öka.

Berörda miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö
5.1.2 Sociala förhållanden
En förtätning i befintlig stadskärna kan ge ett mer tillgängligt centrum för fler invånare. Mer centrumnära
bebyggelse kan även öka även tryggheten i centrum
då fler människor rör sig i området samtidigt. Genom
att kombinera boende med centrumfunktionerna kan
centrumområdet upplevas tryggare då fler rör sig i
området under hela dygnet. Bostadsområden som
tidigare upplevts ligga avsides från centrum kan få
en starkare koppling till centrum genom ny bebyggelse och nya gång- och cykelvägar. Huvudalternativet visar på ett förslag där även nya områden utanför
tätortens centrala delar planeras. I dessa områden är
det svårare att skapa trygghet.

Om handel etableras i verksamhetsområden kan det
öka möjligheterna för bålstaborna att utföra sina
ärenden på orten istället för att åka till andra orter
för inköp av sällanköpsvaror. Risken med etablering
av externhandel är att bilberoendet ökar och att handelsområdena blir svårtillgängliga för dem som inte
har bil. Konkurrensen av handel i externa verksamhetsområden kan också påverka utvecklingen i Bålsta
centrum och gamla centrum.
Berörda miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning

5.2 Kommunikationer och transporter
5.2.1 Järnvägen

Markreservat för ytterligare två spår kan ge möjlighet
till utökat antal avgångar för pendeltåget. Utbyggnad
Förutsättningar finns för att trygghet och säker- kan kräva ytterligare bullerdämpande åtgärder. Banhet byggs in från början i nya bebyggelseområden. verket ansvarar för bullerdämpning vid järnvägar.
Trygghet och säkerhet kan i vissa fall förbättras även
i befintliga områden i anslutning till nya bebyggelse- 5.2.2 Vägar
områden i samband med detaljplaneläggning. För att
planeringsinriktningen ska uppnås måste trygghet En förtätning i befintlig stadskärna kan ge ökad traoch säkerhet eftersträvas även vid projekteringen av fik i och genom centrumområdet. Nya vägar som
fördelar genomfartstrafiken kan avlasta lokalgator
nya områden.
som används för genomfart i nuläget. Det finns en
En ökad blandning av bostadsformer kan medföra risk att nya vägar upplevs som barriärer. Utbyggnad
möjligheter för att göra bostadskarriär inom Bålsta. av nya vägar ökar kommunens kostnader för underEtt blandat utbud av lägenhetsstorlekar och bostads- håll.
former främjar även blandning av åldrar, kön, etniciteter och inkomstklasser och skapar ett hållbarare
samhälle.
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5.2.3 Gång- och cykelvägar

I nuläget används området vid Ekilla som industrimark. Huvudalternativet föreslår att det ska utredas
En utbyggnad av gång- och cykelvägar kan ge fler för bostäder. Ingen ytterligare bebyggelse bör ske
möjlighet att gå och cykla inom tätorten. Inriktningen på åsen enligt Upplandsstiftelsens naturinventering
att bygga gång- och cykelvägar som går genom bo- 2009. Området bör utvecklas som natur- och friluftsstadsområden gör att många kan känna sig tryggare område då det ligger nära Ekillaåsens naturreservat.
när de tar sig fram på cykel eller går. Risken är annars att gång- och cykelvägarna blir omvägar och att Det finns en risk att strandnära bebyggelse påverkar
man istället väljer att ta bilen eller använder bilvägen värdefull flora och fauna. Det finns även en risk för
att höga naturvärden vid Lilla Ullfjärden påverkas vid
för att cykla eller gå om det är närmare.
exploatering av området.
Utbyggnad av områden långt från Bålsta centrum
medför en risk för ökat bilberoende. Trots att gång- Reservalternativet norr om Lastberget innehåller en
och cykelvägar byggs finns en risk att avstånden nyckelbiotop (en blandsumpskog) samt möjlighet till
upplevs som för långa för att man ska välja att gå tystnad. Området är också en populär svampskog. Det
är viktigt att man i kommande detaljplanering av omeller cykla.
rådet tar hänsyn till dessa värden.
5.2.4 Kollektivtrafik
Berörda miljökvalitetsmål
Förtätning av centrala Bålsta kan stärka underlaget Levande sjöar och vattendrag
för en ringlinje inom Bålsta tätort. Effekten kan bli Myllrande våtmarker
att fler som pendlar åker kollektivt. Det kommer att Levande skog
finnas behov av kollektivtrafik till nya verksamhets- Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
områden.
Berörda miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning

5.3 Naturresurser och bevarandevärden
5.3.1 Naturmiljö

5.3.2 Kulturmiljö
Risk för intrång i miljöer som kan innehålla fornminnen. Exempelvis finns flera strövvänliga körvägar och
stigar öster om Lillsjön vid området kallat Häradsallmänningen. Nordöst om sjön finns fasta fornlämningar i form av en stensättning och ett hålvägssystem
på brant, sluttande sandmark. Risk för att läsbarheten
i äldre bebyggelsemiljöer minskas och den historiska
kontinuiteten försvagas, vilket inte ligger i linje med
miljömålet god bebyggd miljö. Risk för intrång i bevarandevärd bebyggelse utefter Stockholmsvägen.

Stor hänsyn bör tas till kulturmiljön kring Yttergrans
Exploatering av ängs- och hagmarker, ädellövskog kyrka vid byggnation. Gestaltningen av området ska
och våtmarker ger negativa konsekvenser för bio anpassas till den befintliga bebyggelsen för att områlogisk mångfald samt för pedagogiska och rekrea- dets karaktär inte ska förändras för mycket.
tiva värden. Inom området för denna fördjupade
översiktsplan är det framförallt i utbyggnadsområdet Berörda miljökvalitetsmål
kring gamla Bålsta som sådana miljöer berörs. Om- God bebyggd miljö
rådet omfattar marken mellan Graneberg och gården Levande sjöar och vattendrag
Gamla Bålsta. I området finns örtrika partier och Levande skogar
ädellövträd. Hänsyn till biologiska värden krävs vid Ett rikt växt- och djurliv
planeringen. I det planerade verksamhets
området
Härads-allmänningen finns det nyckelbiotoper. På
östra sidan om Lillsjön finns en nyckelbiotop. Det
finns även en bäckravin mot motorvägen som är en
nyckelbiotop.
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5.3.3 Rekreation och strandskydd
Utbyggnadsområdet vid Gröna dalen anses i noll
alternativet ha stor betydelse för fritiden och frilufts
livet och ingen annan bebyggelse än för friluftslivets
intressen får tillkomma. Huvudalternativet innebär
förtätning av tätorten och viss bebyggelse i utredningsområdet. Ur natur- och rekreationssynpunkt är
det är viktigt att man i kommande detaljplanering av
området tar hänsyn till bostadsnära grön- och parkområden. En våtmark innebär minskade fosfor- och
kväveutsläpp till Mälaren och tillför samtidigt ett
trevligt grönområde och är därför ett mål för utbyggnadsområdet i Gröna Dalen.
Björkvallen är idag en välanvänd fotbollsarena. Om
detta område ska exploateras måste en likvärdig
matcharena komma till stånd. Det kan vara lämpligt
att placera den i Gröna dalen området. Konsekvensen av flytten kan vara att behovet av parkeringar i
centrum ökar. Dessutom förväntas trafiken öka till
centrum, samtidigt som den minskar i Gamla Bålsta.

i områdena Talltorp och området väster om Lilla
Ullfjärden om kommunal VA-utbyggnad är möjlig.
Berörda miljökvalitetsmål
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och djurliv
5.3.5 Grustäkt
Inom området för den fördjupade översiktplanen
finns det en pågående täktverksamhet vid Dragets
industriområde med tillstånd fram till 2017.
Naturgrus från grusåsar är en ändlig resurs som
också har betydelse för grundvattentillgången och
användning av alternativa material ger positiva konsekvenser.

I samband med täktverksamheter finns risker för
miljöstörningar. Det kan till exempel förekomma
Stora delar av området Torresta/Talltorp där det finns vibrationer och buller från krossverk, lastmaskiner,
mycket fin strövmark exploateras om VA-utbyggnad borrning och sprängning.
är möjlig. Det viktigt att vid detaljplaneskede tänka
på att bevara området kring Torresta naturstig och När det gäller täktverksamheter i genomsläppliga
Vibyspåret eftersom det idag utgör ett viktigt natur- grusåsar (täkten vid Draget) föreligger viss risk för
och friluftsområde.
inläckage av oljeprodukter och andra kemiska ämnen, vilket kan påverka grundvattenkvaliteten. TillOm bebyggelse läggs strandnära kan det innebära synsmyndigheten ska därför se till att sådana proatt strandpartier som är värdefulla för friluftslivet dukter och ämnen hanteras på ett riktigt sätt, såväl
eller innehåller en värdefull flora och fauna påverkas under pågående verksamhet som när täkten är avslunegativt. Det finns en risk att tillgängligheten enligt tad. Verksamhetsutövaren har miljöansvaret.
allemansrätten försämras eller väsentligt försämrar
livsvillkoren för växter och djur vid Nya Kalmar- Berörda miljökvalitetsmål
sand, Ekilla vägförråd, Notholmen, Gröna Dalen, God bebyggd miljö
Torresta/ Talltorp, Lilla Ullfjärden och Göksvik.
Grundvatten av god kvalitet
Berörda miljökvalitetsmål
Levande sjöar och vattendrag
Levande skogar
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

5.4 Teknisk försörjning

Förtätning inom tätortsavgränsningarna är generellt
positivt ur ett försörjningsperspektiv. En tät stadsstruktur skapar underlag för ekologiskt hållbara tek5.3.4 Yt- och grundvatten
niska lösningar för vatten, avlopp och värme. Vid
förtätning kan befintliga tekniska ledningsnät för el,
Det finns en risk för sänkt grundvattenyta på grund vatten och avlopp, kabel-tv och fiber användas. För
av avledning av dagvatten. Risk för sättningsskador de perifera områdena kommer en utbyggnad av teki känsliga områden bör utredas. Utbyggnadsområdet niska ledningar krävas för att ansluta de nya områvid Gröna dalen tar åkermark i anspråk och närings- dena.
läckaget från åkermarken till Mälaren kan förväntas
minska. Belastningen av enskilda avlopp kan minska
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5.4.1 Vatten- och avlopp

Berörda miljökvalitetsmål
Levande sjöar och vattendrag
En förtätning inom Bålsta tätort kommer att inne- Ingen övergödning
bära att kapaciteten på vatten- och avloppssystemen Grundvatten av god kvalitet
måste öka. Detta kan ske antingen genom att öka
kapaciteten på befintliga anläggningar, bygga nya 5.4.3 Energi
anläggningar eller att få hjälp av externa leverantörer. Förtätning inom Bålsta tätort kommer också Planen kommer att innebära en ökad energiåtgång på
att innebära att ledningssystemet måste förstärkas, grund av tillkommande bebyggelse. Inom fjärrvärmevilket kommer att innebära stora investeringar. När försörjda områden förväntas att ny bebyggelse ansluts
Häradsallmänningen, det nya området som ingick i till fjärrvärmenätet vilket är positivt ur ett resurs- och
markbytet med Upplands-Bro vid Kalmarsand kom- försörjningsperspektiv. Fjärrvärmenätet kommer
mer att byggas ut måste VA-system förstärkas och troligtvis inte att byggas ut i någon större utsträckbyggas ut för att klara den nya kapaciteten. Planen ning och villaområden kommer inte att prioriteras de
visar på att områden med enskilda VA-anläggningar närmsta åren av E.on.
såsom Talltorp och Lilla Ullfjärden är utrednings
områden till dess att de kan få kommunalt VA.
Rekommendationerna är att använda förnybara
energikällor framför fossila i områden där fjärrvärme
Berörda miljökvalitetsmål
inte är möjligt eller kostnadseffektivt. Detta medLevande sjöar och vattendrag
för att uppvärmning med direktel endast får ske om
Ingen övergödning
särskilda skäl föreligger. Uppvärmning med jordGrundvatten av god kvalitet
berg- eller sjövärmepump rekommenderas där så är
lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör
5.4.2 Dagvatten
uppfylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv.
Vid nyproduktion av bostäder bör krav ställas på att
Förtätning inom Bålsta tätort tillsammans med EU:s förnyelsebara energikällor ska användas.
vattendirektiv kommer att ställa högre krav på dagvattenhantering och kommer att innebära högre kost- Om förnyelsebara energikällor blir de vanligaste uppnader.
värmningssätten får det positiva miljöeffekter. Att säkerställa fossilbränslefria uppvärmningssätt är ett steg
Ökat läckage uppstår av PAH, vägsalt och tungme- i att nå målet om en fossilbränslefri kommun år 2050.
taller med dagvatten när oexploaterade områden bebyggs för bostäder. Dagvatten från nytillkommande Berörda miljökvalitetsmål
områden måste omhändertas lokalt eller renas på an- Frisk luft
nat sätt.
God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Utökning av industrimark med nyetablering av Ingen övergödning
industrier medför ökad risk för miljöfarligt utsläpp till Bara naturlig försurning
dagvatten. Vid planering av nya industriområden är
det viktigt att det säkerställs att det inte förekommer
5.5 Risk och störning
utsläpp till mark och grundvatten.
Huvudalternativet innebär förutom en förtätning även
tillkommande spridd bebyggelse. Detta innebär ökat
transportbehov vilket kan medföra en ökad mängd
förorenat dagvatten.
Industriområdet vid Draget är flyttat till andra sidan
infarten från motorvägen och där går avrinningen ned
mot Lillsjön och Kalmarviken i stället för Lilla Ullfjärden. Både Lilla Ullfjärden och Lillsjön är ekologiskt känsliga sjöar.

5.5.1 Buller och vibrationer
Vid förtätning inom området för den fördjupade översiktsplanen finns risk för ökad störning från trafikbuller och vibrationer. Planen innebär förutom förtätning
att nya områden tillkommer och det finns en ökad risk
för buller på vägar som leder till de nya områdena
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Utbyggnad av nya vägar kan medföra att områden Planerade verksamhetsområden är placerade intill
som tidigare inte varit bullerstörda utsätts för högre E18 och järnväg vilket innebär minskad risk för farlig
bullernivåer.
godstrafik inom centrala delar av Bålsta.
Ny bebyggelse kan i vissa fall verka bullerdämpande
och förbättra situationen för befintlig bebyggelse.
Utbyggnad av nya vägar eller förtätning i buller
utsatta lägen kan medföra ökade kostnader för bullerdämpande åtgärder.
En utbyggnad av järnvägen kan medföra en risk att
flera blir bullerstörda och att de som redan idag utsätts
för buller utsätts för högre ljudnivåer. En utbyggnad
av järnvägen kan även medföra en förbättring av
ljudnivån för redan utsatta eftersom nybyggnation
av järnväg ska uppfylla lägre ljudnivåer än befintlig
järnväg.

Berörda miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö
Giftfri miljö
5.5.3 Stranderosion

Erosion är en naturlig förändring av bland annat stränder. Stranderosion orsakas av vattenrörelser, vindar
och is. Erosion är en riskfaktor vid bebyggelse nära
strandlinjen. SGI har gjort en översiktlig kartläggning
av stranderosion i Sverige. Det förekommer enligt
kartläggningen ingen stranderosion inom planområdet. Däremot angränsar området i Nya Kalmarsand
till områden i Upplands-Bro kommun med strand
Planerade verksamhetsområden är placerade i områ- erosion. Inom planområdet finns strandområden med
den som redan är bullerstörda, intill E18 och järnväg. grovsand och finsand som är material som är känsliga
för erosion. Grovsand och finsand förekommer vid
Berörda miljökvalitetsmål
strandlinjen vid Kalmar-viken, Hagviken, Getberget
God bebyggd miljö
och vid södra delen av Lilla Ullfjärden. I den fortsatta
planerings
processen med planprogram och detalj
5.5.2 Störande verksamheter
planer är det viktigt att utreda riskerna med erosion
samt hur detta ska motverkas.
Nyetablering av bostäder och lokaler där känsliga
grupper vistas såsom barn, äldre, sjuka (äldreboen- Berörda miljökvalitetsmål
den, skolor, förskolor) bör inte ske i anslutning till Ett rikt växt- och djurliv
områden med konstaterad förorenad mark eller miss- God bebyggd miljö
tanke därom. Riskerna för påverkan är stor. Man bör
utgå ifrån lokaliseringsprincipen. Andra områden för 5.5.4 Översvämningsrisk
etablering av dessa verksamheter bör uppmuntras.
Inom området för den fördjupade översiktsplanen
Etablering i närhet till kraftledningar och transforma- finns några mindre områden med stor eller viss sanno
torstationer kan utgöra en förhöjd risk för att utveckla likhet för översvämning. Områden som kan beröras
cancer samt nerv- och muskelretningar. Vetskapen av översvämningsrisk är delar av Nya Kalmarsand,
om elektromagnetiska fält är bristfällig men bör Torresta/Talltorp, Lilla Ullfjärden, Göksvik, södra debeaktas vid etablering av nya områden. Strävan efter lar av Gröna dalen. Utredning pågår för att ta reda på
att begränsa påverkan av dessa fält bör tas med vid exakta områden.
befintliga och planerade områden för boende, skolor
och arbetsplatser.
Vid planering/bygglovprövning inom områden med
stor eller viss sannolikhet för översvämning måste
Möjlighet finns att områden med förorenad mark markhöjder inom området utredas. Vid lokalisering
saneras om de är attraktiva för bebyggelse. Väppeby av bebyggelse inom område med stor sannolikhet för
deponin som ligger i utbyggnadsområdet Gröna dalen översvämning bör en riskanalys genomföras. Gälär riskklass tre och medför att den marken inte kan an- lande detaljplaner som tillåter bebyggelse inom omvändas till känslig bebyggelse innan sanering. Även råde med stor eller viss sannolikhet för översvämning
den tidigare deponin i Draget måste undersökas och måste utredas. I vissa fall kan detta resultera i en ny
vid behov saneras om bebyggelse ska tillkomma där. detaljplan med mindre byggrätt eller större krav på
ny bebyggelse för att kunna hantera översvämningsrisken. Befintlig bebyggelse som ligger inom område
med stor sannolikhet för översvämning kan behöva
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skyddas, antingen genom permanenta åtgärder eller Berörda miljökvalitetsmål
vid höga flöden.
God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Berörda miljökvalitetsmål
Frisk luft
God bebyggd miljö
5.5.8 Vattenkvalitet
5.5.5 Djurhållning
Lilla och stora Ullfjärden bedöms ha måttlig ekoloDjurhållning i anslutning till bostäder, fritidsområden gisk status idag. Det är främst övergödningsproblem.
och skolverksamhet (skola och förskola) kan föror- År 2021 bedöms de ha god ekologisk status. För att
saka problem hos allergiker samt konflikter med an- uppnå god vattenstatus i alla vatten 2015 behöver
dra intressen (buller, lukt). Skyddsavståndet påverkas Håbo kommun ställa krav på hög skyddsnivå för enbla av antalet djur och djurslag.
skilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst
inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekoloBerörda miljökvalitetsmål
gisk status. Genom att minska antalet enskilda avGod bebyggd miljö
lopp inom kommunen alternativt förbättra dem skulle
exempelvis vattenstatusen i Lilla Ullfjärden kunna
5.5.6 Transport av farligt gods
förbättras. En våtmark eller liknande vattenrenande
åtgärder inom området Gröna Dalen minskar kväveRiskanalys görs vid planläggning för att fastställa och fosforutsläppen till Mälaren.
lämpligt skyddsavstånd av hänsyn till transportled för farligt gods. Huvudalternativets föreslagna Om en båtuppläggningsplats blir aktuell kan latrinförtätningsområden ligger nära transportled för farligt tömningsplats samt båttvätt utredas vilket skulle förgods.
bättra vattenkvaliteten i Mälaren. Håbo kommun har
upprättat ett förslag till vattenskyddsområde för vatBerörda miljökvalitetsmål
tenintaget i Mälaren.
God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Om områdena Torresta/Talltorp samt Lilla Ullfjärden
ansluts till kommunalt VA försvinner enskilda avlopp
5.5.7 Luftkvalitet
vilket kan bidra till att höja vattenstatusen i Lilla Ullfjärden och Norra Björkfjärden.
En utbyggnad med nya bostäder innebär ett ökat
transportbehov vilket medför ökad risk för utsläpp till Berörda miljökvalitetsmål
luft. Vid förtätning finns risk för försämrad luftkvali- Levande sjöar och vattendrag
tet, eftersom föroreningar blir kvar i mer slutna gatu Ingen övergödning
rum. Den fördjupade översiktplanen föreslår även Grundvatten av god kvalitet
områden som lokaliseras längre från centrum vilket
innebär till viss del ökade biltrafikmängder och försämrad luft.
Planerade verksamhetsområden är placerade på så
sätt att transporter genom Bålsta undviks. Ökat antal
transporter, även i form av tunga transporter till och
från verksamhetsområdena, medför ökade utsläpp till
luft.
I samband med större utbyggnader bör gemensamma
system för uppvärmning alltid övervägas. En omfattande fastbränsleeldning i lokala eldstäder i tätbebyggda områden kan medföra miljö- och hälsoskyddsproblem. Försämrad luftmiljö kan befaras om
många enskilda anläggningar anordnas inom begränsade områden.
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Fler kan jobba i kommunen.
Fler kan jobba i kommunen.
Ökad möjlighet till handel på Ökad möjlighet till handel på
hemort.
hemort.
Risk för ökat bilberoende.

Mindre antal arbetsplatser kan
tillskapas.

Näringsliv

Fler kan jobba i kommunen.
Ökad möjlighet till handel på
hemort.

Ökad trygghet.
Tillgängligt centrum.
Mindre möjlighet till blandade
bostadsformer.

Längre till centrum och service.
Närmare till naturen.
Svårare att skapa trygghet.
Mindre möjlighet till blandade
bostadsformer.

Ökad trygghet i centrum.
Svårare att skapa trygghet
utanför centrum. Tillgängligt
centrum för fler.
Större möjlighet till blandade
bostadsformer.

Risk att upplevelsen av
järnvägen som en barriär
förstärks.
Längre till centrum och service.
Närmare till naturen.
Svårare att skapa trygghet.
Mindre möjlighet till blandade
bostadsformer.

Påverkan på stadsbild, högre
bebyggelse.
Påverkan på landskapsbild,
åkermark bebyggs.
Mindre möjlighet till större
sammanhängande grönområden
i centrala lägen.

Miljökonsekvenser
Förtätning

Påverkan på stadsbild, mest
villabebyggelse. Risk för
villamattor.
Påverkan på landskapsbild,
skogsmark/strövmark tas i
anspråk.
Mer mark tas i anspråk.

Miljökonsekvenser
Spridning

Sociala
förhållanden

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ
Möjlighet att bevara
småstadskaraktären och
kombinera olika stadstyper.
Påverkan på landskapsbild,
åkermark bebyggs. Påverkan
på landskapsbild, skogsmark /
strövmark tas i anspråk.

Miljökonsekvenser
Nollalternativ

Landskapsbild och Påverkan på landskapsbild,
skogsmark tas i anspråk.
stadsbild
Påverkan på stadsbild, mest
villabebyggelse. Risk för
ensidig bebyggelse med enbart
villor.
Mer mark tas i anspråk.

Boende

Miljöaspekt

Samlad bedömning – Effekter och konsekvenser
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Miljökonsekvenser
Nollalternativ

Fler som pendlar åker
kollektivt.
Underlaget för ringlinje
förstärks.

Behov av ökad kollektivtrafik
inom Bålsta.
Risk för ökat bilberoende.
Ytterligare ocentrala
bostadsområden ger ojämnt
underlag för kollektivtrafiken.

Ojämnt underlag för
kollektivtrafiken.
Fler som pendlar åker
kollektivt.
Behov av ökad kollektivtrafik
inom Bålsta.

Kollektivtrafik

Fler som pendlar åker
kollektivt.
Underlaget för ringlinje
förstärks.
Behov av kollektivtrafik till
nya verksamhetsområden.

Ökad trygghet.
Minskad benägenhet att ta sig Lätt att ta sig fram till fots eller
på cykel.
Fler ges möjligheten att gå eller fram till fots eller på cykel.
cykla inom tätorten.
Risk att avstånd upplevs för
långa och bilberoendet ökar.

Kan upplevas otryggt eftersom
kortaste vägen inte alltid går
igenom bostadsområden.

Gång- och
cykelvägar

Ökad trafikmängd i
centrumområdet.
Viss vägutbyggnad krävs.
Risk att nya vägar upplevs som
barriärer.
Påverkan på natur vid
nyanläggning av vägar.

Större vägutbyggnad krävs.
Risk att nya vägar upplevs som
barriärer.
Påverkan på natur vid
nyanläggning av vägar.

Ökad trafikmängd i
centrumområdet.
Viss vägutbyggnad krävs.
Risk att nya vägar upplevs som
barriärer.
Påverkan på natur vid
nyanläggning av vägar.

Större vägutbyggnad krävs.
Påverkan på natur vid
nyanläggning av vägar.

Vägar

Ökad möjlighet till turtäthet.
Utbyggnad kan kräva
ytterligare bullerdämpande
åtgärder.

Ökad möjlighet till turtäthet.

Miljökonsekvenser
Förtätning

Ökad möjlighet till turtäthet.
Utbyggnad kan kräva
ytterligare bullerdämpande
åtgärder.

Miljökonsekvenser
Spridning

Ingen förändring av antalet
avgångar.

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Järnvägen

Kommunikationer och transporter

Miljöaspekt
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Miljökonsekvenser
Nollalternativ
Risk för påverkan på
Ekillaåsens naturreservat.
Hagmarken i gamla Bålsta
påverkas.
Risk för påverkan på
nyckelbiotoper vid
Häradsallmänningen.
Risk att strandnära bebyggelse
påverkar värdefull flora och
fauna
Risk för att höga naturvärden
vid lilla Ullfjärden påverkas.

Risk för intrång i
bevarandevärd bebyggelse
utefter Stockholmsvägen.
I området Häradsallmänningen
finns det finns fasta
fornlämningar i form av
en stensättning och ett
hålvägssystem.

Påverkan på ett värdefullt
naturområde på Bålstaåsen.
Hagmarken i gamla Bålsta
bevaras.

Risk för intrång i
bevarandevärd bebyggelse
utefter Stockholmsvägen.

Kulturmiljö

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Naturmiljö

Naturresurser och bevarandevärden

Miljöaspekt

Hagmarken i gamla Bålsta
påverkas.
Risk
för
påverkan
på
nyckelbiotoper vid Draget och
Lillsjön.

Risk för intrång i
bevarandevärd bebyggelse
utefter Stockholmsvägen.
I området Häradsallmänningen
finns det finns fasta
fornlämningar i form av
en stensättning och ett
hålvägssystem.
Risk för eventuellt intrång i
fornminnen.
I området Häradsallmänningen
finns det finns fasta
fornlämningar i form av
en stensättning och ett
hålvägssystem.

Miljökonsekvenser
Förtätning

Risk för påverkan på
Ekillaåsens naturreservat.
Hagmarken i gamla Bålsta
påverkas.
Risk för påverkan på
nyckelbiotoper vid Draget och
Lillsjön.
Risk för att höga naturvärden
vid lilla Ullfjärden påverkas.
Risk för påverkan på
nyckelbiotop norr om
Lastberget.
Risk att strandnära bebyggelse
påverkar värdefull flora och
fauna.

Miljökonsekvenser
Spridning
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Risk att tillgängligheten enligt
allemansrätten försämras
eller väsentligt försämrar
livsvillkoren för växter och
djur vid Gröna Dalen.

Minskat näringsläckage från
åkrarna.
Risk för sänkt grundvattenyta.

Risk att tillgängligheten enligt
allemansrätten försämras
eller väsentligt försämrar
livsvillkoren för växter och
djur vid Torresta/Talltorp, Lilla
Ullfjärden och Göksvik.

Belastningen av enskilda
avlopp kan minska i områdena
Talltorp och området väster om
Lilla Ullfjärden.
Risk för sänkt grundvattenyta.

Risk för påverkan på
grundvattentillgången samt
grundvattenkvaliteten vid
täktverksamhet.

Risk att tillgängligheten enligt
allemansrätten försämras
eller väsentligt försämrar
livsvillkoren för växter och
djur vid Nya Kalmarsand,
Ekilla vägförråd, Notholmen,
Gröna Dalen, Torresta/Talltorp,
Lilla Ullfjärden och Göksvik.
Minskat näringsläckage från
åkrarna.
Risk för sänkt grundvattenyta.
Belastningen av enskilda
avlopp kan minska i områdena
Talltorp och området väster om
Lilla Ullfjärden.
Risk för påverkan på
grundvattentillgången samt
grundvattenkvaliteten vid
täktverksamhet.
Risk för miljöstörningar.

Risk att tillgängligheten enligt
allemansrätten försämras
eller väsentligt försämrar
livsvillkoren för växter och
djur vid Torresta/Talltorp och
Nya Kalmarsand.

Risk för sänkt grundvattenyta.

Risk för påverkan på
grundvattentillgången samt
grundvattenkvaliteten vid
täktverksamhet.

Strandskydd

Yt- och
grundvatten

Grustäkter

Risk för påverkan på
grundvattentillgången samt
grundvattenkvaliteten vid
täktverksamhet.

Delar av grönområden i Gröna
dalen minskas.
Stora delar av området
Torresta/Talltorp lämnas
oexploaterat för strövområden.
Bålstaåsen bevaras för friluftsliv
och rekreation.

Torresta/Talltorp där det
finns mycket fin strövmark
exploateras.
Bålstaåsen bevaras för
friluftsliv och rekreation.

Delar av grönområden i Gröna
dalen minskas.
Stora delar av området
Torresta/Talltorp där det
finns mycket fin strövmark
exploateras.
Bålstaåsen bevaras för
friluftsliv och rekreation.

Gröna dalen utvecklas som
grönområde i centrala Bålsta.
Torresta/Talltorp där det
finns mycket fin strövmark
exploateras helt.
Strövområden på Bålstaåsen
minskas.

Miljökonsekvenser
Förtätning

Rekreation

Miljökonsekvenser
Spridning

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Miljökonsekvenser
Nollalternativ

Miljöaspekt

42

Redan
befintliga
tekniska
ledningsnät kan utnyttjas.

Befintligt vatten och avloppsnät
behöver förstärkas när många
nya bostäder planeras.
Ledningssystemet måste
förstärkas och byggas ut.

Ledningssystemet måste
förstärkas och byggas ut.
Enskilda VA-anläggningar
omvandlas till kommunala.

Befintligt vatten och avloppsnät
behöver förstärkas när många
nya bostäder planeras.
Ledningssystemet måste
förstärkas och byggas ut.
Enskilda VA-anläggningar
omvandlas till kommunala.

Ledningssystemet måste
förstärkas och byggas ut.
Enskilda vatten och avloppsanläggningar (VA) omvandlas
till kommunala.

Vatten- och avlopp

Miljökonsekvenser
Förtätning

Ledningssystemet måste
förstärkas och byggas ut.

Miljökonsekvenser
Spridning

Redan befintliga tekniska
ledningsnät kan utnyttjas
i förtätningsområdena.
Utbyggnad krävs för övriga
områden.

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Ledningssystemet måste
förstärkas och byggas ut.

Miljökonsekvenser
Nollalternativ

Tekniska
ledningsnät

Tekniskförsörjning

Miljöaspekt
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Ökad energiåtgång på grund av
tillkommande bebyggelse.
Tillkommande bebyggelse har
goda förutsättningar att erhålla
värmeförsörjning genom
fjärrvärme.

Ökad energiåtgång på grund av
tillkommande bebyggelse.
Tillkommande bebyggelse har
viss förutsättning att erhålla
värmeförsörjning genom
fjärrvärme.

Energi

Ökad energiåtgång på grund
av tillkommande bebyggelse.
Tillkommande bebyggelse har
goda förutsättningar att erhålla
värmeförsörjning genom
fjärrvärme.

Industriområdet vid Draget är
flyttat till andra sidan infarten
från motorvägen och där går
avrinningen ned mot Lillsjön
och Kalmarviken i stället för
Lilla Ullfjärden. Både lilla
Ullfjärden och Lillsjön är
ekologiskt känsliga sjöar
Ökad risk för miljöfarligt
utsläpp samt ökat
näringsläckage till dagvatten
med utökad industribebyggelse.

Industriområdet vid Draget är
flyttat till andra sidan infarten
från motorvägen och där går
avrinningen ned mot Lillsjön
och Kalmarviken i stället för
Lilla Ullfjärden. Både lilla
Ullfjärden och Lillsjön är
ekologiskt känsliga sjöar. Ett
stort ökat läckage av PAH,
vägsalt och tungmetaller med
dagvatten när oexploaterade
områden bebyggs för bostäder.
Ökad risk för miljöfarligt
utsläpp samt ökat
näringsläckage till dagvatten
med utökad industribebyggelse.
Stort ökat transportbehov på
grund av tillkommande spridd
bebyggelse vilket kan medföra
en ökad mängd förorenat
dagvatten.

Industriområdet vid Draget är
flyttat till andra sidan infarten
från motorvägen och där går
avrinningen ned mot Lillsjön
och Kalmarviken i stället för
Lilla Ullfjärden. Både lilla
Ullfjärden och Lillsjön är
ekologiskt känsliga sjöar
Ett ökat läckage av PAH,
vägsalt och tungmetaller med
dagvatten när oexploaterade
områden bebyggs för bostäder.
Ökad risk för miljöfarligt
utsläpp samt ökat
näringsläckage till dagvatten
med utökad industribebyggelse.
Ökat transportbehov på grund
av tillkommande spridd
bebyggelse vilket kan medföra
en ökad mängd förorenat
dagvatten.

Området vid Draget var
planerat till industrimark men
ligger inom Lilla Ullfjärdens
avrinningsområde, där frågorna
om dagvatten och avlopp är
särskilt känsliga.
Ökat läckage av PAH,
vägsalt och tungmetaller med
dagvatten när oexploaterade
områden bebyggs för bostäder.
Ökat transportbehov på grund
av tillkommande spridd
bebyggelse vilket kan medföra
en ökad mängd förorenat
dagvatten.

Dagvatten

Ökad energiåtgång på grund
av tillkommande bebyggelse.
Tillkommande bebyggelse har
viss förutsättning att erhålla
värmeförsörjning genom
fjärrvärme.

Miljökonsekvenser
Förtätning

Miljökonsekvenser
Spridning

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Miljökonsekvenser
Nollalternativ

Miljöaspekt
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Buller och
vibrationer

Risk och störning

Miljöaspekt

Buller- och vibrationstörning
från järnvägen, men även
buller från gatutrafiken kan i
vissa områden ge upphov till
störningar. Särskilt aktuellt är
detta för utredningsområdet
åsen.
Ökad risk för buller på vägar
som leder till de nya områdena.

Miljökonsekvenser
Nollalternativ
Risk för ökad störning från
trafikbuller.
Främst gäller det buller och
vibrationer från järnvägen, men
även buller från gatutrafiken
kan i vissa områden ge upphov
till störningar.
Utbyggnad av järnvägen
kan medföra att flera blir
bullerstörda och de som störs
idag kan utsättas för högra
nivåer.
Planerade verksamhetsområden
är placerade vid redan
bullerstörda områden så som
E18 och järnväg.
Ökad risk för buller på vägar
som leder till de nya områdena.

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ
Ökad risk för buller på vägar
som leder till de nya områdena.
Planerade verksamhetsområden
är placerade vid redan
bullerstörda områden så som
E18 och järnväg.

Miljökonsekvenser
Spridning
Stora risker för ökad störning
från trafikbuller.
Främst gäller det buller och
vibrationer från järnvägen, men
även buller från gatutrafiken
kan i vissa områden ge upphov
till störningar.
Utbyggnad av järnvägen
kan medföra att flera blir
bullerstörda och de som störs
idag kan utsättas för högra
nivåer.
Planerade verksamhetsområden
är placerade vid redan
bullerstörda områden så som
E18 och järnväg.

Miljökonsekvenser
Förtätning
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Miljökonsekvenser
Nollalternativ

Hälsa och säkerhet Möjlighet att områden
saneras om de är attraktiva för
bebyggelse.
Vid Draget finns det förorenad
mark, riskklass 1.

Miljöaspekt
En förtätning längs
Stockholmsvägen innebär
en risk för att bostäder
hamnar inom skyddszon för
bensinstation.
Möjlighet att förorenade
områden saneras om de är
attraktiva för bebyggelse.
Vid Draget finns det förorenad
mark, riskklass 1. Inom
förtätnings-området vid Gröna
Dalen finns det även förorenad
mark, Väppebydeponin,
riskklass 3.
Minskad risk för farlig
godstrafik inom centrala delar
av Bålsta.

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Miljökonsekvenser
Förtätning
En stor förtätning längs
Stockholmsvägen innebär
en stor risk för att bostäder
hamnar inom skyddszon för
bensinstation.
Möjlighet att förorenade
områden saneras om de är
attraktiva för bebyggelse.
Inom förtätningsområdet
vid Gröna Dalen finns
det förorenad mark,
Väppebydeponin, riskklass 3.
Minskad risk för farlig
godstrafik inom centrala delar
av Bålsta.
Vid Draget finns det förorenad
mark, riskklass 1.

Miljökonsekvenser
Spridning
Minskad risk för farlig
godstrafik inom centrala delar
av Bålsta.
Vid Draget finns det förorenad
mark, riskklass 1.
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Områden som kan beröras av
översvämningsrisk är södra
delarna av Gröna dalen.
Områden som kan beröras av
översvämningsrisk är delar av
Nya Kalmarsand,
Torresta/Talltorp, Lilla
Ullfjärden och Göksvik.

Områden som kan beröras av
översvämningsrisk är delar
av Nya Kalmarsand, Torresta/
Talltorp, Lilla Ullfjärden,
Göksvik och södra delarna av
Gröna dalen.

Områden som kan beröras av
översvämningsrisk är Torresta/
Talltorp och
Nya Kalmarsand.

Översvämningsrisk

Inga förekomster av
stranderosion.

Erosion kan leda till risker
för skador på bebyggelse och
infrastruktur vid strandnära
områden. Naturvärden såväl
som turistintressen och
rekreationsområden riskerar
att gå förlorade. Det kan
förekomma stranderosion i
området Nya Kalmarsand.
Inom planområdet finns strandområden med grovsand och
finsand som är material som är
känsliga för erosion. Grovsand
och finsand förekommer vid
strandlinjen vid Kalmar-viken,
Hagviken, Get-berget och vid
södra delen av Lilla Ullfjärden.

Erosion kan leda till risker
för skador på bebyggelse och
infrastruktur vid strandnära
områden. Naturvärden såväl
som turistintressen och
rekreationsområden riskerar
att gå förlorade. Det kan
förekomma stranderosion i
området Nya Kalmarsand.
Inom planområdet finns strandområden med grovsand och
finsand som är material som är
känsliga för erosion. Grovsand
och finsand förekommer vid
strandlinjen vid Kalmar-viken,
Hagviken, Get-berget och vid
södra delen av Lilla Ullfjärden.

Inga förekomster av
stranderosion.

Stranderosion

Miljökonsekvenser
Förtätning

Miljökonsekvenser
Spridning

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Miljökonsekvenser
Nollalternativ

Miljöaspekt
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Luftkvalitet

Miljöaspekt

Miljökonsekvenser
Förtätning
Planerade verksamhetsområden
är placerade på så sätt att
mängden transporter genom
Bålsta minskas.
Vid omfattande förtätning
finns en stor risk för försämrad
luftkvalitet, därför att
gaturummet blir slutet och
föroreningarna blir kvar.
Planerade verksamhetsområden
är placerade på så sätt att
mängden transporter genom
Bålsta minskas.
Ökat antal transporter, även i
form av tunga transporter till
och från verksamhetsområdena,
medför ökade utsläpp till luft.

Miljökonsekvenser
Spridning
Utbyggnad med nya bostäder
innebär ett ökat transportbehov
vilket medför ökad risk för
utsläpp till luft.
Stor andel ökade
biltrafikmängder eftersom
områden lokaliseras långt från
centrum.
Planerade verksamhetsområden
är placerade på så sätt att
mängden transporter genom
Bålsta minskas.
Ökat antal transporter, även i
form av tunga transporter till
och från verksamhetsområdena,
medför ökade utsläpp till luft.

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ
Utbyggnad med nya bostäder
innebär ett ökat transportbehov
vilket medför ökad risk för
utsläpp till luft.
Vid förtätning finns risk för
försämrad luftkvalitet, därför
att gaturummet blir slutet och
föroreningarna blir kvar.
Ökade biltrafikmängder
eftersom områden lokaliseras
långt från centrum.
Planerade verksamhetsområden
är placerade på så sätt att
mängden transporter genom
Bålsta minskas.
Ökat antal transporter, även i
form av tunga transporter till
och från verksamhetsområdena,
medför ökade utsläpp till luft.

Miljökonsekvenser
Nollalternativ

Utbyggnad med nya bostäder
innebär ett ökat transportbehov
vilket medför ökad risk för
utsläpp till luft.
Ökade biltrafikmängder
eftersom områden lokaliseras
långt från centrum.
Utredningsområde närmare
järnvägen vilket innebär färre
och kortare resor till tåg.
Ökat antal transporter, även i
form av tunga transporter till
och från verksamhetsområdena,
medför ökade utsläpp till luft.
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Vattenkvalitet

Miljöaspekt

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ
En våtmark eller liknande
vattenrenande åtgärder inom
området Gröna Dalen minskar
kväve- och fosforutsläppen till
Mälaren.
Om en båtuppläggningsplats blir aktuell kan
latrintömningsplats samt
båttvätt utredas vilket skulle
förbättra vatten-kvaliteten i
Mälaren.
Om områdena Torresta/Talltorp
samt Lilla Ullfjärden ansluts till
kommunalt vatten och avlopp
försvinner enskilda avlopp
vilket kan bidra till att höja
vattenstatusen i Lilla Ullfjärden
och Norra Björkfjärden.

Miljökonsekvenser
Nollalternativ

Om områdena Torresta/Talltorp
samt Lilla Ullfjärden ansluts
till kommunalt VA försvinner
enskilda avlopp vilket kan
bidra till att höja vattenstatusen
i Lilla Ullfjärden och Norra
Björkfjärden.

Miljökonsekvenser
Förtätning
En våtmark eller liknande
vattenrenande åtgärder inom
området Gröna Dalen minskar
kväve- och fosforutsläppen till
Mälaren.

Miljökonsekvenser
Spridning
Om en båtuppläggningsplats blir aktuell kan
latrintömningsplats samt
båttvätt utredas vilket skulle
förbättra vatten-kvaliteten i
Mälaren.
Om områdena Torresta/Talltorp
samt Lilla Ullfjärden ansluts till
kommunalt vatten och avlopp,
försvinner enskilda avlopp
vilket kan bidra till att höja
vattenstatusen i Lilla Ullfjärden
och Norra Björkfjärden.

Konsekvenser huvudalternativ jämfört med nollalternativ
med förslag till åtgärder
Konsekvenser

Miljöaspekt

Positiv

Ingen förändring

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Negativ

Förslag till åtgärder

Boende
Landskapsbild och
stadsbild

Sociala
förhållanden

Näringsliv

Möjlighet att bevara småstadskaraktären
och kombinera olika stadstyper.
Delar av den öppna landskapsvyn över
I detaljplaneskede planera för lägre
åkrarna vid Gröna Dalen försvinner.
bebyggelse så som småstad och
trädgårdsstad.
Komplettera med parkmiljöer i området.
Delar av landskapstypen skogsmark/
Viktigt att tänka på att bevara området
strövmark riskerar att försvinna vid
kring Torresta naturstig och Vibyspåret
eftersom det idag utgör ett viktigt naturTorresta/Talltorp.
och friluftsområde.
Mer centrumnära bebyggelse ökar
tryggheten i centrum.
Svårare att skapa trygghet utanför
Planera gångstråk så att det är lätt att
centrum.
få överblick över platser som man ska
passera. Lägga gångstråk nära eller
genom bebyggelse. Undvika att placera
parkeringar och garage separat.
Tillgängligt centrum för fler.
Större möjlighet till blandade
bostadsformer.
Fler kan arbeta i kommunen.
Ökad möjlighet till handel på hemorten.
Risk att bilberoendet ökar och att
handelsområdena blir svårtillgängliga
för dem som inte har bil.

I detaljplaneskede planera för utökad
kollektivtrafik.

Kommunikationer och transporter
Järnvägen

Ökad möjlighet till turtäthet.
Ökade bullerstörningar.

Vägar

Ökad trafikmängd i centrumområdet.
Viss vägutbyggnad krävs.

Ytterligare bullerdämpande åtgärder
kan krävas.
Optimera och samordna för minimal
vägutbyggnad.
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Miljöaspekt

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Förslag till åtgärder

Vägar

Risk att nya vägar upplevs som
barriärer.
Påverkan på natur vid nyanläggning av
vägar.
Ökad trygghet.

Placera säkra övergångar tätt och i
anslutning till målpunkter.
Placera vägar vid redan påverkad natur.

Gång- och
cykelvägar

Kollektivtrafik

Lättare att ta sig fram till fots eller på
cykel.
Risk att avstånd upplevs för långa och
bilberoendet ökar.
Fler som pendlar åker kollektivt.
Underlaget för ringlinje förstärks.
Ökat transportbehov till nya
verksamhetsområden.

Behov av kollektivtrafik.
Förnyelsebara bränslen bör prioriteras i
kollektivtrafiken.

Naturresurser och bevarandevärden
Naturmiljö

Risk för påverkan på Ekillaåsens
naturreservat.
Ingen bebyggelse på Bålstaåsen
vilket innebär att höga naturvärden på
Bålstaåsens sydvästsluttning bevaras.
Hagmarken i gamla Bålsta ligger
delvis inom utredningsområdet för
verksamhet.
Vid det planerade verksamhetsområdet
Häradsallmänningen finns det
nyckelbiotoper. På östra sidan om
Lillsjön finns en nyckelbiotop. Det finns
även en bäckravin mot motorvägen som
är en nyckelbiotop.
Om bebyggelse läggs strandnära kan det
innebära att strandpartier som innehåller
en värdefull flora och fauna påverkas
negativt.
Risk för att höga naturvärden vid Lilla
Ullfjärden påverkas.
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Området bör bevaras och utvecklas som
natur- och friluftsområde.

Bebyggelsen bör kunna anpassas så att
intrång undviks.
Bebyggelsen bör kunna anpassas så att
intrång undviks.

En noggrannare inventering
av strandområden måste göras
inför detaljplanering av aktuella
utredningsområden. Anläggningarna
bör placeras så att negativa effekter
minimeras.
En småskalig exploateringsgrad
rekommenderas med stor hänsyn till
skyddsvärden. Området bör bevaras och
utvecklas som natur- och friluftsområde.

Miljöaspekt

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Förslag till åtgärder

Kulturmiljö

Risk för intrång i bevarandevärd
bebyggelse utefter Stockholmsvägen.
Risk för intrång i miljöer som kan
innehålla fornminnen. Exempelvis
finns flera strövvänliga körvägar och
stigar i området Häradsallmänningen,
öster om Lillsjön. Nordöst om sjön
finns fasta fornlämningar i form av en
stensättning och ett hålvägssystem på
brant, sluttande sandmark. Risk för att
läsbarheten i äldre bebyggelsemiljöer
minskas och den historiska
kontinuiteten försvagas.
Delar av grönområden i Gröna dalen
minskas.

Nytillkommande bebyggelse anpassas
till befintlig bevarandevärd bebyggelse.
Bebyggelse ska planeras så att den
inte påverkar fornminnen. Fornminnen
kan med fördel skyltas upp för att
levandegöra platsens historia.

Rekreation

Risk för att strövområden i området
Torresta/Talltorp exploateras om VAutbyggnad kommer att ske.

Strandskydd

Yt- och
grundvatten

Grustäkter

Bålstaåsen är oexploaterad vilket
innebär att området bevaras för
friluftsliv och rekreation.
Risk att tillgängligheten enligt
allemansrätten försämras eller väsentligt
försämrar livsvillkoren för växter och
djur vid Nya Kalmarsand,
Ekilla vägförråd, Notholmen, Gröna
Dalen, Torresta/Talltop, Lilla ullfjärden
och Göksvik.
Minskat näringsläckage från åkrarna vid
Gröna dalen och Väppeby.
Risk för sänkt grundvattenyta på grund
av avledning av dagvatten.
Om området Talltorp och området
väster om Lilla Ullfjärden kommer
att anslutas till den allmänna VAanläggningen innebär det att
belastningen av enskilda avlopp
minskar.
Risk för påverkan på grundvattentillgången samt grundvattenkvaliteten
vid täktverksamhet. Pågående
täktverksamhet vid Dragets
industriområde med tillstånd fram till
2017.
Risk för miljöstörningar till exempel
vibrationer och buller.

Bebyggelsen bör kompletteras med
idrottsanläggningar, parkmiljöer och
våtmark i området.
Viktigt att tänka på att bevara området
kring Torresta naturstig och Vibyspåret
eftersom det idag utgör ett viktigt naturoch friluftsområde.

Planera för att göra strandområdena
tillgängliga för alla vid detaljplanering.

Risk för sättningsskador i känsliga
områden bör utredas.

En miljökonsekvensbeskrivning vid
tillståndsansökan krävs.

En miljökonsekvensbeskrivning vid
tillståndsansökan krävs.
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Miljöaspekt

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Förslag till åtgärder

Teknisk försörjning
Tekniska
ledningsnät

Redan befintliga tekniska ledningsnät
kan utnyttjas i förtätningsområdena.
Utbyggnad krävs för övriga områden.

Vatten- och avlopp

Befintligt VA- nät behöver förstärkas
när många nya bostäder planeras.
Ledningssystemet måste förstärkas och
byggas ut.
Enskilda VA-anläggningar omvandlas
till kommunala.
Industriområdet Häradsallmänningen
och där går avrinningen ned mot
Lillsjön och Kalmarviken i stället för
Lilla Ullfjärden. Både lilla Ullfjärden
och Lillsjön är ekologiskt känsliga
sjöar.
Ökat läckage av PAH, vägsalt och
tungmetaller med dagvatten när
oexploaterade områden bebyggs för
bostäder.

Dagvatten

Ökad risk för miljöfarligt utsläpp samt
ökat näringsläckage till dagvatten med
utökad industribebyggelse.

Energi
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Ökat transportbehov på grund av
tillkommande spridd bebyggelse vilket
kan medföra en ökad mängd förorenat
dagvatten.
Ökad energiåtgång på grund av
tillkommande bebyggelse.
Tillkommande bebyggelse har
goda förutsättningar att erhålla
värmeförsörjning genom fjärrvärme.

Optimering och samordning vid
planering av ledningsnät.

Lillsjön bör skyddas från tillförsel av
orenat dagvatten.

Rening och fördröjning för dagvatten
bör utredas. Förbud och information till
boende om biltvättning på gatan.
Lokalt omhändertagande av dagvatten
arbetas in vid detaljplanering av
utbyggnadsområdena.
Rening och fördröjning för dagvatten
bör utredas.
Vid nyetablering på industrimark ska
det planeras för ett dagvattensystem
där föroreningar kan upptäckas och
förhindras att spridas vidare.
Rening och fördröjning för dagvatten
bör utredas.
Ökad energirådgivning från kommunen
vid byggsamråd rekommenderas.

Miljöaspekt

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Förslag till åtgärder

Vid förtätning finns risk för ökad
störning från trafikbuller. Främst
gäller det buller och vibrationer från
järnvägen, men även buller från
gatutrafiken kan i vissa områden ge
upphov till störningar. Särskilt aktuellt
är detta för förtätningsområdet längs
Stockholmsvägen.
Utbyggnad av järnvägen kan medföra
att flera blir bullerstörda och de som
störs idag kan utsättas för högra nivåer.
Planerade verksamhetsområden är
placerade vid redan bullerstörda
områden så som E18 och järnväg.
Ökad risk för buller på vägar som leder
till de nya områdena.

Utredning i detaljplaneskede av
störningar i form av både buller och
vibrationer är nödvändig.

Risk och störning
Buller och
vibrationer

Hälsa och
säkerhet

En förtätning längs Stockholmsvägen
innebär en risk för att bostäder hamnar
inom skyddszon för bensinstation.
Möjlighet att förorenade områden
saneras om de är attraktiva för
bebyggelse.
Vid Draget finns det förorenad mark,
riskklass 1. Inom förtätningsområdet
vid Gröna Dalen finns det även
förorenad mark, Väppebydeponin,
riskklass 3.

Hälsa och
säkerhet

Stranderosion

Planerade verksamhetsområden är
placerade på så sätt att fordon med
farligt gods kan nå verksamheterna via
E18. Detta innebär minskad risk för
farlig godstrafik inom centrala delar av
Bålsta.
Det kan förekomma stranderosion
i området Nya Kalmarsand. Inom
planområdet finns strandområden
med grovsand och finsand som är
material som är känsliga för erosion.
Grovsand och finsand förekommer
vid strandlinjen vid Kalmarviken,
Hagviken, Getberget och vid södra
delen av Lilla Ullfjärden.

Utredning av störningar i form av både
buller och vibrationer är nödvändig.

I detaljplaneskede säkerställa att
bostäder placeras med ett tillräckligt
avstånd från vägen.
En riskanalys bör genomföras för
utredningsområdet.
Bensinstation och biltvätt bör få en
annan lokalisering och marken saneras.

Nyetablering av bostäder och lokaler
där känsliga grupper vistas (barn, äldre,
sjuka) bör inte ske i anslutning till
områden med konstaterad förorenad
mark eller misstanke därom. Marken
undersöks vidare och saneras vid behov.
Krav på sanering kan ställas i detaljplan
om bebyggelse inom området planeras.

I detaljplaneskede utreda om eventuell
risk för stranderosion samt vilka
åtgärder som kan behövas.
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Miljöaspekt

Miljökonsekvenser
Huvudalternativ

Översvämningsrisk Områden som kan beröras av
översvämningsrisk är delar av Nya
Kalmarsand, Torresta/Talltorp, Lilla
Ullfjärden, Göksvik och södra delarna
av Gröna dalen.
Luftkvalitet

Utbyggnad med nya bostäder innebär
ett ökat transportbehov vilket medför
ökad risk för utsläpp till luft.

Vid förtätning finns risk för försämrad
luftkvalitet. Detta på grund av
att gaturummet blir slutet och
föroreningarna blir kvar.
Ökade biltrafikmängder eftersom
områden lokaliseras långt från centrum.

Luftkvalitet

Vattenkvalitet
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Förslag till åtgärder
I detaljplaneskede ta hänsyn till aktuella
riktlinjer för översvämningsrisk.
Viktigt att använda aktuell data
vid riskbedömning. Kontrollera
markhöjderna vid bygglovprövning
utanför detaljplanelagda områden.
Ett bra utbud av kollektivtrafik måste
finnas för att boende ska kunna välja
att inte använda bilen. Gång- och
cykelvägar bör läggas där det finns
människor till exempel intill eller
genom bostadsområden istället för
utanför.
I detaljplaneskede planera för lägre
bebyggelse så som småstad och
trädgårdsstad.
Ett bra utbud av kollektivtrafik måste
finnas för att boende ska kunna välja
att inte använda bilen. Gång- och
cykelvägar bör läggas där det finns
människor till exempel intill eller
genom bostadsområden istället för
utanför.

Planerade industriområden är placerade
på så sätt att mängden transporter
genom Bålsta minskas.
Ökat antal transporter, även i form
Järnvägen kan med fördel användas till
av tunga transporter till och från
Västerskogs industriområde.
industriområdena, medför ökade utsläpp
till luft.
En våtmark eller liknande vattenrenande
åtgärder inom området Gröna Dalen
minskar kväve- och fosforutsläppen till
Mälaren.
Om en båtuppläggningsplats blir
aktuell kan latrintömningsplats samt
båttvätt utredas vilket skulle förbättra
vattenkvaliteten i Mälaren.
Om områdena Torresta/Talltorp samt
Lilla Ullfjärden ansluts till kommunalt
VA försvinner enskilda avlopp vilket kan
bidra till att höja vattenstatusen i Lilla
Ullfjärden och Norra Björkfjärden.

5.6 Bedömning av påverkan på
riksintressen

detaljplaneskedet och i samband med bygglovsprövning av bebyggelse i området.

Område av riksintresse enligt Miljöbalkens
4 kapitel

Områden av riksintresse för yrkesfisket

Planförslaget innebär inga stora förändringar för
Riksintresset Mälaren med öar och strandområden; yrkesfisket eller fritidsfisket i Mälaren. I samband
turismen, friluftslivet, och det rörliga friluftslivet be- med utbyggnad av vattennära områden kan nya båtrörs av utbyggnadsområde 7 Draget, 9 Trafikplatsen/ platser komma att föreslås. Det kan i så fall även bli
Potatisbacken, 11 Göksvik/Not-holmen, 12 Torresta aktuellt med muddring. Hänsyn till riksintresset ska
Talltorp, 13 Lilla Ullfjärden, 14 Ekilla vägförråd.
utredas i samband med tillstånd eller anmälan enligt
miljöbalken.
Det finns risk för att planförslaget kan innebära negativa konsekvenser för riksintresset Mälaren med öar Områden av riksintresse för friluftslivet
och strandområden. I detaljplaneskedet kommer det
att utredas hur en exploatering kan ske utan att riksin- Planen föreslår ingen förändrad markändring inom
tresset skadas. Detaljplaner som berörs av riksintres- område av riksintresse för friluftsliv, varför ingen diset kommer att redovisa hur turismens och det rörliga rekt konflikt med riksintresset bedöms uppstå.
friluftslivets intressen beaktas i planen.
Områden av riksintresse för vissa
Område 13 Lilla Ullfjärden och 15 Ekilla vägförråd anläggningar
ligger intill Natura 2000-området Lilla Ullfjärden.
Den västliga delen av område 12 Torresta Talltorp lig- Motorväg E18. Utbyggnadsområdena 7 Draget,
ger intill Natura 2000-området Kalmarnäslandet. 8 Häradsallmänningen, 9 Norra trafikplatsen/potaDet finns risk att Natura 2000-områdena påverkas tisbacken, 10 Björnbro och 13 Lilla Ullfjärden ligger
negativt av planen. Vid detaljplanering av områdena intill E18. Inriktningen är att minst 50 meter från E18
Lilla Ullfjärden och Ekilla vägförråd måste en miljö- ska hållas byggnadsfritt. I de fall där man i detaljplabedömning av planen ske för att utreda konsekven- neskedet föreslår bebyggelse närmare än 100 meter
serna för Natura 2000-områdena.
ska en riskutredning utföras. I och med detta bedöms
riksintresset för E18 inte skadas av planförslaget.
Områden av riksintresse för
naturmiljövården
Vid utbyggnad av Draget kommer behovet av uträtning av avfarterna för E18 att utredas på grund av
Exploatering inom utbyggnadsområde 13 Lilla Ull- de tvära kurvorna och den trafikökning som utbyggfjärden kan få negativa konsekvenser för Stora och naden bedöms innebära. En uträtning av avfarterna
Lilla Ullfjärden som är av riksintresse för naturmil- bedöms ligga i linje med riksintresset.
jövården. Det gäller att vid detaljplaneringen utforma
bebyggelsen så att naturvärdena säkerställs. Kommu- Mälarbanan
nens bedömning är att tillkommande bebyggelse är Utbyggnadsområdena 1 Centrum, 3 Stockholms
enstaka enbostadshus. Byggelse får inte tillkomma vägen /Enköpingsvägen och 10 Björnbro ligger intill
innan en utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp Mälarbanan.
har genomförts.
Minst 30 meter från järnvägen ska lämnas fritt från
Områden av riksintresse för kulturmiljövården byggnation. Om bebyggelse planeras inom 100 meter
från Mälarbanan ska en riskanalys utföras. I och med
Exploatering i områdena Björnbro och Norra trafik- detta bedöms riksintresset för Mälarbanan inte skaplatsen/potatisbacken, samt Ekilla vägförråd, kan få das av planförslaget. Mark reserveras för en framtida
negativa konsekvenser för riksintresset Kulturmiljö- utbyggnad av ytterligare spår mellan Upplands-Bro
vård vid Grans Gård, Yttergrans by och Gamla Bålsta. kommun och Bålsta station. Detta bedöms gynna
Bedömningen är att genom att anpassa skala, gestalt- riksintresset för Mälarbanan.
ning och placering av byggnader kan exploatering i
området komma tillstånd utan att riksintresset för
Kulturmiljövård skadas. Detta ska utredas grundligt i
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Farleden från Bålsta över Norra Björkfjärden till
Ytterholm
Planförslaget bedöms inte påverka farleden.
Utbyggnadsområde 11 Göksvik/ Notholmen ligger
intill en av de två 400 kV -kraftledningar, som går
genom kommunen. Bebyggelse och båtverksamhet
inom utbyggnadsområdet ska placeras så att riksintresset inte skadas.

och bättre luft. Skapande av ett integrerat resecentrum bedöms ge konsekvenser när det gäller Bålstabornas inställning till att kombinera bil, gång, cykel
och kollektivtrafik i form av bussar, pendeltåg och
regionaltåg. Vid planläggning behöver det göras en
riskanalys för bebyggelse som är inom ett avstånd
på 100 meter från järnvägen som är av riksintresse.
Minst 30 meter från spårmitt ska lämnas fritt från
byggnation. Samråd tas med Länsstyrelsen och Banverket i syfte med att säkerställa att riksintresset inte
skadas.

Flera teleanläggningar vilka bedöms vara av riksintresse för kommunikationer. Eftersom det saknas
dokumentation om dessa riksintressen kan planens
konsekvenser för dem inte bedömas. Vid detaljplane- 2 Gröna dalen
läggning sker samråd med nätägare för telekommunikation varpå ledningar av riksintresse kan uppmärk- Minskat näringsläckage från åkrarna vid Gröna dasammas.
len och Väppeby äng förväntas ge positiva effekter
på yt- och grundvatten. Området består i dag till stor
Områden av riksintresse för totalförsvarets del av åkermark som försvinner. Tidigare har områanläggningar
det planerats som stort parkområde, nu är delar av
området bevarat som park. Det innebär ett mindre
De militära skyddsområdena i kommunen omfattas grönområde än tidigare. I gengäld så bedöms tryggav försvarssekretess, därför kan inte planens konse- heten öka då grönområdet blir del av en integrerad
kvenser för riksintressen för totalförsvaret bedömas. stadsdel i form av både boende park och service. De
sociala konsekvenserna förväntas bli att nuvarande
Utbyggnadsområde 12 Torresta Talltorp ligger inom bebyggelse på Väppeby äng blir ännu mer integrerad
skjutbullerpåverkan från riksintresse för totalför- med Bålsta centrum. Stadsparken ger möjligheter att
svaret vid Veckholms skjutfält i Enköpings kom- mötas, ha rekreation och att känslan av närheten till
mun. Bullerpåverkan från skjutfältet ska beaktas i Mälaren ökar. Det kan ge en ökad känsla av trivsel
den fortsatta detaljplaneringen. Med anledning av de hos medborgarna. Det kommer att medföra konseriktlinjer som anges för utbyggnadsområdet bedöms kvenser för landskapsbilden som idag består av ett
inte utbyggnaden ha negativ påverkan på riksintres- odlingslandskap. I södra delen av området uppstår
set.
en konflikt med ett lokalt kulturmiljöintresse. Kommunens bedömning är att tillkommande bebyggelse
kan anpassas i detaljplaneskedet och bygglovspröv5.7 Konsekvenser av utbyggnadsningen i skala, form och gestaltning. Samråd sker
med länsstyrelsen i det fortsatta planarbetet. Delar
områden
av området har stabilitetsproblem då det består av
1 Centrum
gyttjelera som är en jordart med dåliga stabilitetsegenskaper, samt eventuellt sulfidleror. Detta ska utBålsta centrum består idag främst av handel. Om- redas grundligt i detaljplaneskedet. Utredningen av
rådet mellan stationen och centrumet innehåller få markstabiliteten utgör en viktig grund för vilka ombostäder. Planförslaget skulle innebära en tätare be- råden som ska planeras bebyggelse och vad som ska
byggelse inom området med komplettering av både planeras som parkmark. Förstärkning av markstabiboende, handel och service. Förslaget bedöms få po- liteten bedöms behövas vid en utbyggnad. Stabilisitiva sociala konsekvenser. Fler boende i området tetsproblemen kan innebära ökade kostnader vid utkan innebära ökad trygghet i och med att fler männis- byggnaden. Att bebygga området bedöms ändå som
kor förväntas röra sig i området. En bättre belysning strategiskt viktigt för Bålstas utveckling eftersom
av området förväntas få positiva konsekvenser. I och det ligger centralt i tätorten. Del av området omfatmed fler bostäder i centrala lägen ges möjligheter tas av strandskydd. Särskilda skäl bedöms finnas på
att använda andra färdsätt än bil. En kombination av grund av Kalmarleden.
kollektivtrafik och gång och cykling förväntas förbättra miljön både genom mindre koldioxidutsläpp
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3 Stockholmsvägen/
Enköpingsvägen

höver det göras en riskanalys för bebyggelse som är
inom ett avstånd på 100 meter från järnvägen. Minst
30 meter från spårmitt ska lämnas fritt från byggnaOmrådet utgörs av de gamla delarna av Bålsta. Ny tion.
bebyggelse ska anpassas till den befintliga bebyggelsen, annars finns det risk för att småstadskaraktären 5 Björkvallen
försvinner. Risk finns att tillkommande bebyggelse
kommer att vara utsatt för buller ifrån Stockholm- Samma gestaltningskrav som för Stockholmsvägen/
svägen, Enköpingsvägen och järnvägen. Åtgärder Enköpingsvägen måste också gälla området vid
för att minska bullret i nya lägenheter och hus bör Björkvallen. Trafiksituationen måste lösas i området
tillämpas vid behov, till exempel sovrum mot tyst i samband med att nybebyggelse tillkommer. En ny
sida. Bostäderna tillkommer i ett område med närhet matcharena måste tillkomma i Gröna dalen-områtill både centrum och kollektivtrafik, vilket gör det det innan marken exploateras, gärna med en större
möjligt att förflytta sig utan att vara bilberoende. Vid publikkapacitet. Området bedöms inte påverka några
planläggning behöver det göras en riskanalys för be- riksintressen.
byggelse som är inom ett avstånd på 100 meter från
järnvägen. Minst 30 meter från spårmitt ska lämnas 6 Lastberget/Skörby
fritt från byggnation.
Området ingår i markreserven. Exploatering i områ4 Nya Kalmarsand
det bedöms inte ligga inom planperioden som omfattar 25 år. Området bevaras som ett tyst område under
Delar av området består av ny mark som tillkom- planperioden.
mit från Upplands-Bro kommun i och med att kommungränsen och länsgränsen ändras. Exploatering i 7 Draget
området bedöms få konsekvenser i och med att skogar av socialt värde kommer att försvinna. I området Området ligger inom avrinningsområde för Lillsjön
finns hålvägar och fornlämningar, bebyggelsen ska och Kalmarviken. Avlopp och dagvatten ska omhänanpassas för att bevara dessa områden. Det finns risk dertas så att utsläpp inte riskerar att försämra vatatt dessa lämningar skadas.
tenkvaliteten och känsliga naturområden. Det är av
största vikt att detta tas med vid detaljplanering för att
För att kunna bebygga området krävs en rad invest inte riskera negativa miljökonsekvenser. Etableringen
eringar när det gäller infrastruktur som vägar vat- av verksamhetsområdet kommer att innebära en ökten- och avloppsledningar och kapacitetshöjningar på ning av transporter till området, vilket i sin tur innebär
befintliga vatten- och avloppsverk. Delar av området ökat utsläpp av gaser som är farliga för atmosfären.
omfattas av strandskydd och bebyggelse ska prövas Det positiva med etableringen är att konsekvenserna
vid detaljplanering.
kan bli mindre bullrande trafik i bostadsområden. Det
råder byggnadsförbud 50 meter från E18 som är av
Inom området råder det risk för stranderosion, detta riksintresse. Samråd ska tas med Vägverket vid deska utredas utförligare i detaljplaneringen enligt taljplanering och bygglovsprövning som syftar till
SGI:s översiktliga kartläggning.
byggnation inom 100 meter från E18. Området ligger
inom riksintresset Mälaren med öar och strandområKännedomen om den tillkommande markens kvali- den. I detaljplaneskedet kommer det att utredas hur
teter är begränsad och ska utredas vid detaljplane en exploatering kan ske utan att riksintresset skadas.
läggning så att inga ingrepp görs i känsliga naturområden eller andra typer av områden som har bevarandevärde.
8 Häradsallmänningen
Området bör förses med kollektivtrafik för att minska
användningen av fossila bränslen. Det finns en risk
att konsekvensen vid exploatering av området blir ett
ökat bilberoende inom Bålsta. Möjligheterna att förse
området med kollektivtrafik bedöms som mycket
goda. Vid planläggning och bygglovsprövning be-

Inom området finns skogar av socialt värde och naturvärden vid Lillsjön. Dagvattnet ska omhändertas för
att exploateringen inte ska få konsekvenser i form av
sämre vattenkvalitet i Lillsjön och Kalmarviken.
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Huvudalternativ
Brunnsta
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Apallboda
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POTATISBACKEN
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Eneby

Höglunda
Hagalund

Ullevisand
Borgen

Bålsta

Skörby

Långtorpet

Sandvik

LILLA
ULLFJÄRDEN

Västerängen

Gillmarken

Sandhamn

E1
8

Ullevi
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E1
8

Inom området finns det hålvägar precis som området
Nya Kalmarsand. Stor hänsyn ska tas till fornlämningar i området vid exploatering. Verksamhetsmark
föreslås i området. Tillåts handel inom området kan
det få konsekvenser för handeln i andra områden
i Bålsta. Risk finns för ett ökat bilberoende med
externa handelsområden och verksamhetsområden.
Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar bör kompletteras så att konsekvensen inte blir ett ökat användande av fossila bränslen. I och med att det tillkommer mer verksamhetsmark ökar det möjligheterna för
Bålstaborna att finna ett arbete på hemmaplan. Det
kan få positiva konsekvenser när det gäller utsläpp av
koldioxid utanför planområdet. Lokaliseringen i närheten av E18 gör att transporter av gods genom Bålsta
minimeras. Det råder byggnadsförbud 50 meter från
E18 som är av riksintresse. Samråd tas med Vägverket vid detaljplanering och bygglovsprövning som
syftar till byggnation inom 100 meter från E18. Det
finns behov av en riskanalys för bebyggelse som är
inom ett avstånd på 100 meter från väg.
9 Norra trafikplatsen/Potatisbacken
Området ligger delvis inom riksintresset för kulturmiljö. Detta bör beaktas särskilt i utformandet av
bebyggelsen i området. Landskapsbilden i området
kommer att förändras, det är viktigt att stor hänsyn tas till dess värde. Verksamhetsmark föreslås i
området. Tillåts handel inom området så kan det få
konsekvenser för handeln i andra områden i Bålsta.
Risk för ett ökat bilberoende i och med att området
blir extern handel och verksamhetsområde. Kollektivtrafik och gång och cykelvägar bör kompletteras
så att konsekvensen inte blir ett ökat användande
av fossila bränslen. I och med att det tillkommer
mer verksamhetsmark ökar det möjligheterna för
Bålstaborna att finna ett arbete på hemmaplan. Det
kan få positiva konsekvenser när det gäller utsläpp
av koldioxid utanför planområdet. Lokaliseringen i
närheten av E18 gör att transporter av gods genom
Bålsta minimeras. Det råder byggnadsförbud 50
meter från E18 som är av riksintresse. Samråd tas
med Vägverket vid detaljplanering och bygglovsprövning som syftar till byggnation inom 100 meter från E18. Det finns behov av en riskanalys för
bebyggelse som är inom ett avstånd på 100 meter
från väg. Minst 30 meter från väg 545 ska lämnas
fritt från byggnation. Kompletterande utredningar
måste utföras i samband med detaljplanering och
bygglovsprövning eftersom området är av riks
intresse för Kulturmiljövård. Samråd ska ske med

länsstyrelsen. Målet är att bebyggelsen som tillkommer ska harmonisera med omgivningen. Bedömningen är att bebyggelsen kan anpassas i skala,
form och gestaltning så att riksintresset för Kulturmiljövården inte skadas. Området ligger inom
område för riksintresset Mälaren med öar och
strandområden. I detaljplaneskedet kommer det att
utredas hur en exploatering kan ske utan att riks
intresset skadas.
10 Björnbro
Landskapsbilden i området kommer att förändras,
det är viktigt att stor hänsyn tas till dess värde. Delar
av området är av riksintresse för kulturmiljö. Området måste i detaljplaneringen utformas på så sätt
att riksintresset inte skadas. Det handlar om att anpassa bebyggelsen till platsens specifika egenskaper,
placering och gestaltning ska utformas i samklang
med omgivningen. Exploatering i området bedöms
inte påverka riksintresset för kulturmiljövård. Verksamhetsmark föreslås i området. Tillåts handel inom
området så kan det få konsekvenser för handeln i
andra områden i Bålsta. Risk för ett ökat bilberoende i och med att området blir externt handel- och
verksamhetsområde. Kollektivtrafik och gång- och
cykelvägar bör kompletteras så att konsekvensen
inte blir ett ökat användande av fossila bränslen. I
och med att det tillkommer mer verksamhetsmark
ökar det möjligheterna för Bålstaborna att finna ett
arbete på hemmaplan. Det kan få positiva konsekvenser när det gäller utsläpp av koldioxid utanför
planområdet. Lokaliseringen i närheten av E18 gör
att transporter av gods genom Bålsta minimeras. Det
råder byggnadsförbud 50 meter från E18 som är av
riksintresse. Vid planläggning och bygglovsprövning av bebyggelse som ligger på 100 meter från
järnvägen/väg ska det göras en riskanalys. Minst 30
meter från järnvägens spårmitt ska lämnas fritt från
byggnation.
11 Göksvik/Notholmen
Området Göksvik består idag av bland annat kommunens reningsverk. En exploatering med bostäder
i området är beroende av att reningsverket flyttas eller att kommunen samordnar VA med andra aktörer
så att behovet av reningsverk i området inte finns
kvar. Området omfattas av strandskydd och utredning bör göras i samband med detaljplanering. Området Notholmen föreslås som båtuppläggningsplats
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och viss bebyggelse förknippad med båtverksamhet.
Området ligger delvis under kraftledningen som är
av riksintresse. Bebyggelse och båtverksamheten
ska placeras så att riksintresset inte skadas. Det
finns vissa hälsorisker att vistas vid kraftledningar.
Området ligger inom område för riksintresset Mälaren med öar och strandområden. I detaljplaneskedet
kommer det att utredas hur en exploatering kan ske
utan att riksintresset skadas. Vid planering av gästhamn och båtuppläggningsplats bör latrintömnings
plats samt båttvätt planeras in.
12 Torresta Talltorp

13 Lilla Ullfjärden
Även området kring Lilla Ullfjärden är beroende
av infrastrukturinvesteringar i form av kommunalt vatten och avlopp. Det kan få positiva konsekvenser i och med att befintliga bostäder kan
anslutas, det vill säga de som har enskilda avlopp
idag. Området omfattas av strandskydd och detta
bör utredas ytterligare i detaljplaneskedet. Eftersom området är lokaliserat i en slänt, samt att boendet kommer att lokaliseras till nordostläge ska
solstudier genomföras i detaljplaneskedet för att
säkerställa en god boendemiljö. Området gränsar
till Natura 2000-området Stora och Lilla Ullfjärden som också är av riksintresse för naturvård. För
att utreda vilka konsekvenser utbyggnaden kan få
för Natura 2000-området ska detaljplaner i området
miljöbedömas. Om kommunalt vatten och avlopp
dras in i området, kommer belastningen på Lilla
Ullfjärden att minska och på så sätt bidra till att
Lilla Ullfjärden kan uppnå bättre vattenstatus. Dagvatten måste renas innan det får avledas till sjön.
Tillkommande bebyggelse får inte medföra ökad
näringsbelastning till sjön. Inom området råder det
risk för stranderosion, detta ska utredas utförligare
i detaljplaneringen enligt SGI:s översiktliga kartläggning. Det råder byggnadsförbud 50 meter från
E18 som är av riksintresse. Vid planläggning och
bygglovsprövning av bebyggelse som ligger på 100
meter från väg (E18 och väg 545) ska det göras
en riskanalys. 30 meter vid väg 545 ska lämnas
fritt från byggnation. Kompletterande utredningar
måste utföras i samband med detaljplanering och
bygglovsprövning eftersom området är av riks
intresse för Naturvård. Samråd ska ske med länsstyrelsen. Målet är att bebyggelsen som tillkommer
ska harmonisera med omgivningen. Området ligger
inom område för riksintresset Mälaren med öar och
strandområden. I detaljplaneskedet kommer det att
utredas hur en exploatering kan ske utan att riksintresset skadas.

En utbyggnad i området är beroende av att kommunalt vatten och avlopp byggs ut. I samband med
utbyggnad får det positiva miljökonsekvenser i och
med att fastigheter som har enskilda avlopp kan anslutas till det kommunala VA-nätet. En ny väg behöver anläggas till området om det ska exploateras
med nya bostäder. Möjligheten att kollektivtrafikförsörja området bör undersökas när området växt,
detta för att minska användningen av fossila bränslen. Torresta naturstig är ett välbesökt naturområde
som måste värnas vid ökad exploatering i området.
Annars så får de negativa konsekvenser för de som
redan bor i området. Natura 2000-området Kalmarnäs gränsar till utbyggnadsområdet. För att utreda
vilka konsekvenser utbyggnaden kan få för ska detaljplaner intill Natura 2000-området miljöbedömas.
Inom området ska utredning om strandskyddet göras i samband med detaljplanering. Området ligger inom skjutbullerpåverkan från riksintresse för
totalförsvaret vid Veckholms skjutfält i Enköpings
kommun. Bullerpåverkan från skjutfältet ska beaktas i den fortsatta detaljplaneringen. Vid detalj
planeringen ska bullerpåverkan på fastigheter som
får utökad byggrätt utredas. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från Skjutbanor ska följas. Kan inte
riktlinjerna följas ska inte utbyggnad tillåtas. På så
sätt bedöms inte utbyggnaden ha negativ påverkan
på riksintresset. Förvarsmakten och länsstyrelsen
kommer att få möjligheter att yttra sig i detaljplane- 14 Ekilla vägförråd
ringsprocessen.
Området består idag bland annat av ett gammalt vägOmrådet ligger inom område för riksintresset Mä- förråd som ägs av kommunen. Vid ökad exploatelaren med öar och strandområden. I detaljplane ring av marken ska stor hänsyn tas till det omkring
skedet kommer det att utredas hur exploatering kan liggande naturreservatet och riksintresset för kultur
ske utan att riksintresset skadas.
miljön. Bebyggelsen bör anpassas i skala och gestaltning för att säkerställa att riksintresset inte skadas.
Risk finns att området kan utsättas för buller från
vägen som finns i närheten. Detta bör beaktas vid
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detaljplaneringen för att säkerställa en god boendemiljö. Området omfattas av strandskydd och det bör
utredas i kommande detaljplanering. Området gränsar till Natura 2000-området Stora och Lilla Ullfjärden. För att utreda vilka konsekvenser utbyggnaden
kan få för Natura 2000-området ska detaljplaner i
området miljöbedömas. Tillkommande bebyggelse
ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Dagvatten
måste renas innan det får släppas ut till Stora Ullfjärden. Tillkommande bebyggelse får inte medföra ökad
näringsbelastning till sjön. Det råder byggnadsförbud
30 meter från väg 545. Samråd ska tas med Vägverket
vid detaljplanering och bygglovsprövning som syftar
till byggnation inom 100 meter från väg 545. Byggnation inom 100 meters avstånd från vägen ger upphov
till behov av riskanalys. Området ligger inom område
för riksintresset Mälaren med öar och strandområden. I detaljplaneskedet kommer det att utredas hur
en exploatering kan ske utan att riksintresset skadas.
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KAPITEL 6 UPPFYLLELSE AV NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL
GÄLLANDE HUVUDALTERNATIVET
Begränsad klimatpåverkan

Utsikt från Bålstaleden

Frisk luft

Vackert träd och frisk luft i Bålsta
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Planen bedöms bidra till uppfyllelsen av målet framförallt
eftersom centrala och kollektivtrafiknära lägen planeras
för ny bostadsbebyggelse. Anslutning till fjärrvärmenätet
är möjligt i dessa områden. Risk finns att målet motverkas om nya utbyggnadsområden inte kan förses med
gemensamma uppvärmningssystem (fjärrvärme) eller
andra miljövänliga värmeanläggningar. Kapacitetsbrist i
kollektivtrafiken kan generera ökad biltrafik vilket motverkar målet. Ökat antal transporter, även i form av tunga
transporter till och från industriområdena, medför ökade
utsläpp till luft, vilket motverkar målet. De planerade tillkommande industriområdena är dock i planen placerade
på så sätt att transporter till dessa områden inte behöver
gå genom Bålsta vilket är positivt för uppfyllelsen av
målet. Spårtrafiklösning, biogasanläggning eller annan
eldning av förnyelsebara bränslen (ved, pellets, etc.) är
faktorer som kan bidra till målets uppfyllelse.
Om den tillkommande bebyggelsen leder till ökat nyttjande av kollektivtrafik, kan privatbilismen minskas.
Detta ger minskade utsläpp. Risk finns att målet motverkas om nya utbyggnadsområden inte kan förses med
gemensamma uppvärmningssystem (fjärrvärme).
Kapacitetsbrist i kollektivtrafiken kan generera ökad biltrafik vilket motverkar målet. En alltför stor förtätning
med höga hus kan medföra sämre luft i centrumnära områden. Detta eftersom höga byggnader leder till att föroreningarna lättare stannar kvar mellan bebyggelsen. Utbyggnad av nya bostadsområden innebär ett ökat transportbehov vilket medför ökad risk för utsläpp till luft.
Spårtrafiklösning, biogasanläggning eller annan eldning
av förnyelsebara bränslen (ved, pellets, etc.) är faktorer
som kan bidra till målets uppfyllelse.

Bara naturlig försurning

Om kollektivtrafik kan nyttjas vid ny bebyggelse minskar
utsläpp från privatbilism. Kapacitetsbrist i kollektivtrafiken kan generera ökad biltrafik vilket motverkar målet.
Ökat antal transporter, även i form av tunga transporter
till och från industriområdena, medför ökade utsläpp till
luft, vilket motverkar målet.
Spårtrafiklösning, biogasanläggning eller annan eldning av förnyelsebara bränslen med bästa möjliga teknik
(ved, pellets, etc.) är faktorer som kan bidra till målets
uppfyllelse.

Lekplats vid Väppeby äng bostadsområde
en regnig dag i Bålsta

Giftfri miljö

Planen bedöms bidra till uppfyllelsen av målet om
”Väppeby deponin” och deponin i Draget saneras i samband med bebyggelse.

Jordbrukslandskap möter bebyggelse

Skyddande ozonskikt

Planen har ingen påverkan.

Kalmarsand
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Säker strålmiljö

Ingen bebyggelse är planerad i närheten av den 400 kV
kraftledning som går igenom området för den fördjupade
översiktplanen vilket påverkar uppfyllelsen av målet.
Genom att säkerställa att man bygger radonsäkert bidrar
det till målets uppfyllelse.

Kraftledningen genom Bålsta vid Viby

Ingen övergödning

Anslutning av utbyggnadsområden där det idag finns enskilda avlopp till kommunalt VA bidrar till uppfyllelse av
målet. Ökad bilism kan ge upphov till mer kväveoxider
vilket motverkar målet. Kollektivtrafik kan nyttjas för ny
bebyggelse vilket minskar utsläpp från privatbilism vilket medverkar till att målet uppfylls. Spårtrafiklösning,
biogasanläggning, eller annan eldning av förnyelsebara
bränslen (ved, pellets, etc.) är faktorer som kan bidra till
målets uppfyllelse.

Lilla Ullfjärden

Levande sjöar och vattendrag

Lillsjön
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Anslutning av utbyggnadsområden där det idag finns enskilda avlopp till kommunalt VA bidrar till uppfyllelse
av målet. Lokalt omhändertagande av dagvatten bidrar
till målets uppfyllelse.

Grundvatten av god kvalitet

Anslutning av utbyggnadsområden där det idag finns enskilda avlopp till kommunalt VA bidrar till uppfyllelse
av målet. Lokalt omhändertagande av dagvatten bidrar
till målets uppfyllelse.

Naturlig källa på Bålstaåsen

Myllrande våtmarker

Planen har liten påverkan.

Salamanderdammen vid Draget

Levande skogar

Planen har liten påverkan.

Åsbarrskog vid Häradsallmänningen
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Ett rikt odlingslandskap

Inom några utbyggnadsområden finns biotoper som är
värdefulla för den biologiska mångfalden och om dessa
exploateras motverkas målet.

Utsikt från Granåsen mot Brunna

En god bebyggd miljö

Väppeby äng

Ett rikt växt- och djurliv

Blomstrande äng med kungsängslilja
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Vid förtätning finns risk att miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids, därför att gaturummet blir slutet och
föro
reningarna stannar kvar vilket motverkar målet.
Planen bedöms påverka uppfyllelsen av målet positivt
framförallt eftersom kollektivtrafiknära lägen planeras
att utnyttjas för ny bostadsbebyggelse och anslutning till
fjärrvärmenätet är möjligt. En risk finns att målet motverkas med avseende på bullerstörning från trafik- och
industriverksamhet samt täktverksamhet om inte skyddsåtgärder vidtas. Bebyggelse vid Stockholmsvägen och
järnvägen kommer att medföra att målet avseende buller och vibrationer inte uppfylls. Risk finns för att målet
motverkas om nya utbyggnadsområden inte kan förses
med gemensamma uppvärmningssystem (fjärrvärme)
genom att många enskilda fastbränsleanläggningar anordnas inom ett begränsade områden. Förtätning av tätorterna kommer i viss mån att ta tätortsnära grönområden i anspråk vilket motverkar målet.
Inom några utbyggnadsområden finns biotoper som är
värdefulla för den biologiska mångfalden och om dessa
exploateras motverkas målet. Utbyggnad inom strandskyddsområde kan motverka målet om inte hänsyn tas
vid detaljplanering.

KAPITEL 7 SAMLAD BEDÖMNING
I avsnittet effekter och konsekvenser lyfts positiva och negativa konsekvenser av översiktsplanen
fram. Många viktiga frågor avgörs i senare skede
i samband med detaljplanering. Det finns då stora
möjligheter finns att undvika de risker för negativa
konsekvenser som anges i bedömningen. Huvudalternativet är det alternativ som har valts för den
framtida utvecklingen av Bålsta tätort. Huvudalternativet är att föredra framför spridningsalternativet och nollalternativet på grund av att det innebär
en mindre klimatpåverkan, större möjligheter att
utnyttja befintlig infrastruktur. Förtätningsalternativet är bättre än huvudalternativet ur resurs och klimatsynpunkt. Bedömningen är att huvudalternativet
ändå är att föredra framför förtätningsalternativet
eftersom det finns större möjligheter till att bevara
och utveckla bostadsnära natur. Boende i småhus är
något som efterfrågas på orten, vilket förtätnings
alternativet inte kan tillgodose i samma utsträckning som huvudalternativet. Närheten till naturen
är en inriktning som varit viktig för utvecklingen
av Bålsta. Huvudalternativet bedöms uppfylla detta
mål eftersom grönytor mellan befintlig bebyggelse
bevaras och möjlighet till närrekreation utvecklas i
utbyggnadsområdena.

Stockholmsvägen. De tillkommande verksamhetsområdena är i planen placerade där det finns en risk
att natur- och kulturvärden påverkas som även är av
riksintresse. Hänsyn till detta måste tas i vidare detaljplaneskede. Den fördjupade översiktsplanen kan
ge negativa konsekvenser för bostäder i anslutning
till bullerstörning från trafik, industri och täktverksamhet om inte skyddsåtgärder vidtas. Framtida risker för översvämning finns i områden nära Mälaren
vilket förutsätter fördjupade undersökningar innan
vidare planering kan göras för dessa områden.
Det finns risk att planförslaget påverkar riksintressen negativt. Det är framförallt riksintresse för
kulturmiljövården och det rörliga friluftslivet som
måste tas särskild hänsyn till i detaljplaneskedet för
att riksintresset inte ska skadas.

Den fördjupade översiktsplanen bedöms ge positiva
konsekvenser avseende framförallt klimatpåverkan
jämfört med nollalternativet. Centrala och kollektivtrafiknära lägen planeras för ny bostadsbebyggelse.
Anslutning till fjärrvärmenätet är möjlig i dessa områden. De tillkommande verksamhetsområdena är i
planen placerade på så sätt att mängden transporter
genom Bålsta minskas.

Planen bedöms påverka de nationella miljökvalitetsmålen i och med den utbyggnad som planeras.
God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och
Frisk luft är de miljökvalitetsmål som påverkas till
största del. En förtätning av Bålsta innebär positiva
konsekvenser på dessa mål i form av ökad andel
av centrala och kollektivtrafiknära lägen för ny bostadsbebyggelse till exempel. Målen motverkas av
det ökade antal transporter som planförslaget kommer att innebära samt bullerrisker. Planen innebär
ett ökat energibehov. Anslutning till fjärrvärmenätet
är dock möjligt i förtätningsområdena vilket är positivt för målen. Risk finns att målen motverkas om
nya utbyggnadsområden inte kan förses med gemensamma uppvärmningssystem (fjärrvärme) eller
andra miljövänliga värmeanläggningar.

Redan befintliga tekniska ledningsnät kan utnyttjas i
förtätningsområdena vilket är positivt ur resurssynpunkt. Stor hänsyn ska tas till dagvattenhanteringen
för att bland annat uppfylla EU:s vattendirektiv.

Anslutning av utbyggnadsområden där det idag
finns enskilda avlopp till kommunalt VA bidrar till
uppfyllelse av Ingen övergödning, Levande sjöar
och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.

Ny bebyggelse har i hög grad lokaliserats centralt
där naturvärden inte har varit lika höga som på andra
håll. Möjligheten till ett större centralt grönområde
minskar dock vilket är en negativ konsekvens av
planen. Det är därför viktigt att vid detaljplanering
planera för ett centralt parkområde samt undvika bebyggelse i områden där rödlistade arter och nyckel
biotoper finns. Det finns även en risk för intrång
i miljöer som kan innehålla fornminnen samt en
risk för intrång i bevarandevärd bebyggelse utefter

Vid efterföljande detaljplaner ska kommunen ta
ställning till om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om planen
kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska
en miljöbedömning (inklusive MKB) göras. I kommande detaljplanering bör de förslag på åtgärder och
anpassningar som presenteras i kapitel fem redovisas i berört delområdets detaljplan. Detta kan redovisas i form av planbestämmelser, i genomförandebeskrivningen och/eller exploateringsavtal. Kommunen
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ansvarar för att föreslagna utredningar, åtgärder och
anpassningar följs upp. Genom Luftvårdsförbundet kan Håbo kommun övervaka att luftkvaliteten i
kommunen inte överskrider gällande miljökvalitetsnormer. Uppföljning av planens miljöpåverkan kan
kopplas till befintliga tillsyns- och övervakningssystem. Tillsynsmyndigheten övervakar att uppsatta
bullervärden inte överskrids.
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KAPITEL 8 PLANERINGSUNDERLAG
Bo tryggt 05, Polismyndigheten i Stockholms län
Brott, bebyggelse och planering, Boverket 1998

Sammanfattande PM om FuD projekt – ”Jämställdhet
vid val av transportmedel” Transek 2006

Uppländsk drivkraft – Regional utvecklingsprogram
Citybanans medfinansiering – underlag för beslut i för Uppsala län. Antagen av förbundsfullmäktige 18
kommuner och landsting. Regionförbundet i Uppsala december 2008. Regionförbundet i Uppsala län
län
Översiktsplan för Håbo kommun antagen vid komEnergi och klimatutredningen 2007, Håbo kommun. munfullmäktige 2006-06-19
En ny kollektivtrafiklag – Delbetänkande av utred- Länsstyrelserna (2006): Översvämningsrisker i fysisk
ningen om ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39 Stock- planering Rekommendationer för markanvändning
holm 2009
vid nybebyggelse
Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2002 an Internet
tagen av kommunfullmäktige 2002-04-15
Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor:
Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010- http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormal2021. Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen, Sjö- Page.aspx?id=12524
fartsverket. 2009
Naturvårdsverket, Natura 2000:
Grönstrukturprogram för Bålsta.
http://w3.vicmetria.nu/n2k/jsp/search.do
Jämställdhet nästa! SNS förlag Anita Larsson, Anne
Jalakas 2008
Kalmarsand–Draget. Historisk bakgrund. Börje Sandén, Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, april 2008
Kulturmiljöprogram Hembygd Håbo, Håbo kommun
Länsplan för regional transport och infrastruktur
2010-2021. Remissversion 2009-06-11. Regionförbundet i Uppsala län
Minnesanteckning Fördjupad översiktsplan inledande
seminarium 2009-05-04
Minnesanteckning Fördjupad översiktsplan 2009-0608
Naturvårdinventering 2009. Gjord av Upplands-stiftelsen på uppdrag av Håbo kommun
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen –
RUFS 2010 Utställningsförslag- Regionplanekontoret Stockholm
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Ordförklaringar
Miljökonsekvensbeskrivningen till den fördjupade Natura 2000: Är ett nätverk av EU:s mest skyddsöversiktsplanen ska vara lätt att förstå, därför följer här värda naturområden. Sådana områden finns i alla
förklaringar av begrepp som förekommer i planen.
medlemsländer inom EU, och man vill på detta sätt
hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige
Fauna: Djurvärld
finns nästan 4 100 områden knutna till Natura 2000.
Ett nyckelbegrepp inom Natura 2000 är gynnsam beFlora: Förteckning över ett områdes växtarter.
varandestatus, det vill säga livsmiljöer och arter skall
finnas kvar i livskraftiga bestånd. I de EU-direktiv
Fossila bränslen: Är bränslen som mest består av som styr Natura 2000 finns listor på över 600 växtkolföreningar och som är rester av djur och växter och andra djurarter än fåglar, 185 fågelarter och mer
som levde för länge sedan. Fossil är döda växter och än 170 livsmiljöer som är hotade eller unika. Varje
djur som har förstenats. När de dog blev de liggande enskilt område skall ha en egen bevarandeplan, som i
på bottnen av hav och insjöar. Så småningom täcktes detalj skall beskriva vad som skall skyddas samt hur
de av andra avlagringar, till exempel sand och grus. och när det skall ske.
Trycket ökade och temperaturen steg. Efter en väldigt
lång tid förvandlades de till sten, men också till mate- Naturreservat: Ett område som skyddas med stöd
rial som man kan utvinna stora mängder energi av. De av miljöbalken i syfte att bevara biologisk mångfald,
viktigaste fossila bränslena är kol, olja och naturgas. vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv. Även områden
Hålvägar: Arkeologisk benämning på äldre färdväg som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa
som nötts upp genom användning och vattenerosion, värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddssärskilt i sandig och sluttande mark, där sådana vä- värda arter får förklaras som naturreservat.
gar kan anta närmast tunnelartad karaktär. Hålvägar
anknyter ofta till andra fornlämningar, till exempel Nyckelbiotop: Skogsbestånd som hyser eller som
gravfält. Genom att vägar lagts om när äldre sträck- kan förväntas hysa rödlistade arter.
ningar blivit djupa och sumpiga har stora system av
hålvägar bildats vid livligt trafikerade farvägar.
Näringsläckage: Uppstår då vegetationen inte kan ta
upp all tillgänglig näring. Koncentrerad djurprodukKommunalt VA/allmänna VA-anläggningar: Vat- tion, stora handelsgödselgivor, stora skogshyggen
ten- och avloppsanläggningar som är gemensamma och tillväxthämning vid brist på något näringsämne
och sköts och ägs av kommunen eller annan huvud- är sådant som kan bidra till näringsläckage. Kväveman.
nedfall, i synnerhet från transporter, leder till särskilt
mycket näringsläckage. Övergödning i till exempel
Miljöbalken: Den lagstiftning som reglerar vad som hav eller sjöar kan bli en sekundär följd.
får göras i miljön och vilka följder det får om man
inte följer lagen.
PAH: Polyaromatiska kolväten kan bildas vid förbränning av fasta bränslen, till exempel ved eller torvMiljömål/miljökvalitetsmål: Mål som är uppsatta eldning. PAH är en stor grupp av föreningar, varav
av riksdagen för att uppnå en god kvalitet på miljön många ger hälso- och miljöskadliga effekter. De flesta
för kommande generationer.
PAH är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande.
Miljökvalitetsnormer: av regeringen eller myndighet meddelade föreskrifter om kvaliteten på mark, Rödlista: är en lista över arter av djur, växter och
vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för svampar som riskerar att försvinna från en region, ett
att varaktigt skydda människors hälsa och miljö el- land eller hela världen. Det finns olika nivåer i listan.
ler för att avhjälpa skador på eller olägenheter för En art kan vara utdöd, försvunnen, akut hotad, starkt
människors hälsa eller miljö. Det finns riktvärden för hotad, sårbar eller missgynnad. När det gäller vissa
luftkvalitet i tätorter avseende koloxid, kväveoxid, arter vet man inte tillräckligt mycket för att kunna avsvaveldioxid och sot.
göra om arten är hotad.
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Tungmetall: Ordet tungmetaller används ofta något
oegentligt i betydelsen ”särskilt miljöfarliga metal�ler”, eftersom de flesta tungmetaller och deras kemiska föreningar också är giftiga. Detta gäller särskilt
bly, kadmium och kvicksilver, vilkas miljöeffekter
fått stor uppmärksamhet. Dock kan även många lättmetaller och lättmetallföreningar vara starkt toxiska
och/eller ha negativa miljöeffekter (till exempel beryllium, strontium, cesium, barium och - i synnerhet
- aluminium). Det finns alltså inget givet samband
mellan metallers densitet och deras giftighet eller biologiska roll.

Bålstas läge mellan Stockholm och Uppsala är gynnsamt för ortens utveckling, men det skapar också
behov av bra kommunikationer.
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Håbo kommun, 746 80 Bålsta
Telefon växel: 0171-525 00, E-post: kommun@habo.se
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