Sammanfattning
av översiktsplan

Så här vill vi att Håbo ska utvecklas
Planens syfte:
En översiktsplan handlar om hur vi ska ta hand om och utveckla Håbo och ger
vägledning för den framtida planeringen.
Planen handlar inte bara om nya bostads- och arbetsområden utan också om att
vårda och förbättra det som redan finns.
Planen behandlar främst landsbygden utanför Bålsta tätort (för Bålsta finns en
fördjupad översiktsplan från år 2002).
Översiktplanens rekommendationer för landsbygden:
- Tillväxt av landsbygden sker främst i befintliga småorter.
- Tätare tillväxt sker också i väl utbyggda infrastrukturstråk (innehållande vatten
och avlopps-nät och kollektivtrafik) på landsbygden.
- Runt 30 nybyggda hus om året bör tillkomma på landsbygden
- Mälarkontakten ska förstärkas med sjönära boende och förbättrad åtkomst till
stränderna.
- Expansionsutrymmen för handel och andra verksamheter ska finnas längs med
motorvägen E 18, i goda kommunikations- och skyltlägen.
- Värdefulla naturområden, fritids- och kulturmiljöer reserveras för framtida generationer.
Översiktplanens kommunomfattande överväganden:
Om boende: Mälarkontakten ska öka samtidigt som fler boendeformer ska finnas. Runt 115 nybyggda hus om året bör tillkomma i kommunen. Planen ska
klara en byggnationstakt på 150 lägenheter/år.
Näringsliv: Kommunens dragningskraft ska öka genom mer och bättre expansionsutrymmen för handel, kontor och boende i goda kommunikationslägen.
Företagen ska få bättre betingelser så att en större andel av Håboborna kan få
sysselsättning på hemmaplan. Kontakterna med Uppsala och Västerås ska även
öka. Jordbrukets intressen ska så långt som möjligt skyddas.
Service och infrastruktur: En god kollektivtrafikförsörjning ska erbjudas så
många som möjligt. Bostäder, vägar och kommunal verksamhet ska utformas för
människor med funktionshinder. Äldreboende och gruppbostäder ska vara integrerade i vanlig bebyggelse med närhet i till service. Valfrihet ska erbjudas vid val
av äldreboendeplats. Kommuninvånarna ska ges ökade möjligheter att göra lokala inköp och ett bredare handels- kultur- och serviceutbud ska finnas.
Natur och kulturmiljö: Kommunen ska leva upp till de av riksdagen antagna
miljömålen, så ett hållbart samhälle skapas.
Skogens betydelse för växter, djur och friluftsliv ska beaktas. Värdefulla naturområden och kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt ska skyddas. Mälaren ska
skyddas mot föroreningar och dess värde för friluftslivet ska bevaras.
Tillgängligheten till strandpartier ska öka, genom byggande av nya gång- och
cykelvägar.
En säker miljö ska finnas vad gäller luftföroreningar, radon, buller, miljöfarliga
verksamheter och transporter.

Planstruktur och idé

Enkla och snabba kommunikationer
Om Håbo byggs längs med större kommunikationsleder, kan vårt område bli
en väl integrerad del i Mälardalen, där man också enkelt och
snabbt kan färdas inom kommunen eller
till andra platser.
Planen vill slå vakt om gjorda investeringar i service och infrastruktur i Håbo och förordar utbyggnad i befintliga orter. Då kan
befintliga investeringar förädlas eller
utökas, när behov uppstår.
En annan uppgift är att försöka leva
upp till de Miljömål som riksdagen
fastställt.
Om Håbos tillgångar bevaras för framtida generationer genom en hållbar
utveckling, så skyddas de värden som
gjort att människor valt att bosätta sig
här. På så vis slår vi samtidigt vakt om
Håbos framtida attraktionskraft.
Ett markerat område över Bålsta tätort

Utvecklingen av Bålsta tätort
finns i en separat översiktsplan.

på kartan här bredvid, indikerar att det
finns en separat fördjupad översiktsplan.
De tilltänkta områdena för bostäder i
denna Bålstaplan räcker för att möta
efterfrågan av mark för bostäder i kommunen under lång tid framåt.
Landsbygden kan därmed byggas ut
varsamt.
Översiktsplanen förespråkar därmed en
utveckling där stor hänsyn tas till områdenas natur- och kulturmiljövärden och
till redan befintliga bostadsområden.

Sjönära boende

I planen vill man även finna plats för
sjönära boende som komplement till
övriga bostadsområden i Håbo.
Håbo måste vara anpassat för att
möta en annan och äldre åldersstruktur.
Bra bostadsområden och service finns
uppbyggd för barnfamiljernas behov. De
första större generationerna av inflyttare
inträder i pensionsålder och det ställer
nya krav på boende, service, infrastruktur.

Något för 20-30-åringar?

Dessutom flyttar 20-30-åringar ut i för
hög utsträckning.
Om fler boendeformer finns för de yngre
och äldre grupperna skulle befolkningsstrukturen att bli mer fullständig.
För att lyckas med det måste också ett
rikare kultur- och handelsutbud
finnas och fler mötesplatser tillskapas. Dessa behov finns klargjorda
i översiktplanen för Håbo och i Vision
2015. Men här har också planen för
Bålsta samt en Centrumplan viktiga roller att fylla.
Översiktsplanen ska också söka skapa
bättre förhållanden för håboborna att
arbeta på hemmaplan.
Tanken är att stärka det lokala näringslivet, genom att dra nytta av lokala förutsättningar och det goda läget i
Mälardalen vid de stora kommunikationsstråken.
E18 och Mälarbanan är tillgångar för
smidigt resande och erbjuder förträffliga
skyltlägen. Om näringslivet syns
och är tillgängligt både för arbetskraft
och för kunder, så förbättras förutsättningarna för lokal tillväxt.

Bostäder, verksamheter och bevarandeområden på landsbygden
Kartbilden ovan redovisar önskvärd framtida markanvändning på landsbygden.
Befintliga småorter (framförallt Kivinge, Skokloster tätort, Häggeby och Krägga)
förstärks samtidigt som mer bostadsbebyggelse kan tillkomma i utbyggda VA-ledningszoner och kollektivtrafikstråk. Goda skyltlägen längs med motorvägen E18
ska nyttjas för expansionsutrymmen för handel och andra verksamheter. Håbos
rika natur- och kulturmiljöer ska också bevaras för framtida generationer. Bålsta
tätort redovisas ej (Bålsta behandlas i en separat översiktsplan).

Rekommenderad markanvändning
(se kartan)

Bostäder

B1-B
B5

B1. Vid Kivinge kan traditionella
småhus eller gruppbebyggelse tillkomma om VA-utbyggnad sker. Kivinge har
kollektivtrafik till Uppsala och Bålsta
samt till Enköping och Västerås från väg
263. Områdena skulle kunna ge plats
för omkring 150 nya tomter.

Plats för småhus.
B2. Skogområde mellan Söderskogen och Slottsskogen.
Området vetter mot Idealbyn i norr och
mot Söderskogen i norr. Området ligger
inom reservat för i huvudsak kulturmiljöbestämmelser. Bebyggelse kräver ändring av reservatet och inventering av
naturvärden för att studera ett möjligt
nyttjande för bostäder. Området
bedöms inrymma runt 30-60 bostäder.

Många byggarbeten.

B3. Område Erikslund. Ligger mellan Viksjö och Söderskogen.
Mälarkontakten kan bli tydlig utan att
bostäder förläggs på mark med strandskydd. Området ligger inom ett framtida
VA-stråk som skulle kunna sammanbinda Skoklosters Va-nät med Bålstas Vanät. Området försörjs med busslinje
mellan Bålsta och Skokloster. Området
skulle kunna inrymma mellan 50-75
småhus.
B4 och B5. Förtätningar öster
och väster om området Måttan.
15 till 20 villor med traditionell gestaltning skulle kunna uppföras öster om
Måttan. Området ges vacker sjöutsikt

utan att gå in i strandskyddat område.
Området väster om Måttan är sedan
tidigare detaljplanelagt och av samma
storlek. Bebyggelsen måste vara
anpassad till kulturlandskapet runt
Häggeby och Måttan. Förutsättningar
för områdena är att beskrivet VA-stråk
kommer
tillstånd.
Kollektivtrafikförsörjning finns.

Fritidsboende och åretruntboende.
Bostäder - vissa förändringar
VB1,2
VB 1 Vreta. Vreta är ett sommarstugeområde med relativt stor andel permanentboende. Många har efterfrågat
större byggrätter för permanentboende.
Ett utbyggt VA-stråk skulle kunna
understödja en gradvis omvandling av
området till bostadsområde. Området är
försörjt med busstrafik.
VB 2 Krägga/ Stämsvik. I området
pågår en omvandling från fritidsboende
till åretruntboende. Ett stort antal fastigheter har redan permanentboende. För
området finns ett godkänt detaljplaneprogram som medger ca 115 småhustomter. Området försörjs för närvarande av kommunalt vatten och avlopp
som byggts ut från Bålsta.

Här grävs för VA- och
infrastrukturstråk
VA, VA-ledningszon.
I detta VA- och infrastrukturstråk kan
bostäder tillkomma i högre utsträckning
än i övriga delar av landsbygden. Inom
stråket finns särskilt goda infrastrukturförutsättningar för tillkommande bostäder.

Huvudstråken sträcker sig mellan
Bålsta – Krägga längs med Mälarbanan
och Motorvägen E18, i regionförbindelsen Bålsta - Enköping samt i riktning
Bålsta- Yttergran - Övergran-Kivinge, i
regionförbindelsen Bålsta-Uppsala.
Mindre stråkområden finns även i östvästlig riktning över Vreta (Häggeby),
runt Slottsskogen/ Söderskogen samt
runt Lugnet. Ny bebyggelse bör främst
tillkomma i anslutning till befintlig
bebyggelse och vara förenlig med kulturhistoriska värden.

som är beroende av stor genomströmning. Områdena är kollektivtrafikförsörjda med busslinjer som utgår från
Bålsta Station.

Orörd natur
Öppna landskap

ÖV, Övriga landsbygden, oförändrade områden
Områdena är markerade med ÖV i kartan och består främst av skogsmark och
åkermark. I huvudsak bör nuvarande
markanvändning fortsätta. Det är av
stort allmänt intresse att jordbruket fortsätter och att landskapen hålls öppna.
Vissa nybyggnationer kan tillåtas om
VA-frågan löses på ett bra sätt och
under förutsättning att bebyggelsen är
förenlig med de kulturhistoriska värdena
och naturvården. Särskilda krav ställs
också på placering och gestaltning.

Naturvård, Kulturmiljö och
Friluftsliv
N, K, NF, NKF. Håbo innehåller
många rika natur- och kulturmiljöer.
Dessa områden är grönmarkerade på
kartan. Särskilt på Skohalvön finns riksintressanta värden. Arnöhuvud (NKF1)
och Skokloster landsbygd NKF2 är
skyddade ur både Naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsintressen.
Mälaren och flera strandpartier i Håbo
är intressanta ur bl a friluftslivssynpunkt.
Skoklosters slott och kyrka med omgivningar och Häggeby kyrka med omgivningar samt Yttergrans kyrkby är exempel på områden som ska bevaras ur kulturmiljöhänseende.

Rika natur-och kulturmiljöer

Verksamheter
I 1-3
I1, I2 och I3. Också ny verksamhetsmark förläggs till infrastrukturstråk.
Längs med E18 och Mälarbanan kan
verksamheter dra nytta av det attraktiva

Attraktivt skyltläge

skyltläge som dessa stora kommunikationsstråk erbjuder.
Områdena ligger vid på- och avfarter
från E18 och lämpar sig för etableringar

Gasledningsreservat
G. En stamledning för naturgas
planeras genom kommunen.
Gasledningen är av riksintresse.
Rekommenderat skyddsavstånd mellan
bebyggelse och färdig ledning är 25
meter. Ledningens läge är ännu ej definitivt fastlagd, varför det finns en zon
om 800m med särskilda rekommendationer för bebyggelse.

BAKGRUND

Håbo Frågar-rådslaget
Arbetet med denna översiktplan inleddes med att ett
omfattande rådslag, "Håbo Frågar", hölls med allmänhet,
företag och föreningar under 2004. Under rådslaget
inbjöds kommuninvånarna att lämna synpunkter på hur Håbo bör
utvecklas under kommande år.
Håbo Frågar-rådslaget innehöll två huvudområden:
z Översiktsplanerelaterade frågor samt frågor om hur centrumområdet i
Bålsta bör utformas.
z Kommunplanerelaterade frågor – d v s mål och riktlinjer för kommunens
verksamheter samt underlag för ställningstagande i regionala frågor.
Inledande riktlinjer och yttre vägledning
Innan arbetet med översiktplanen påbörjades, gjordes även ett ”program för
översiktplan”. Programmet innehöll grundläggande ställningstaganden om
planens idé, målsättningar och planstruktur.
Planen antogs av ett enigt kommunfullmäktige sedan den varit ute på två
samråds- och utställningsrundor, där allmänhet, intresseorganisationer och
statliga myndigheter m.fl. lämnat synpunkter och förslag till ändringar.
Planen har också påverkats av regionala utvecklingsplaner för Stockholm och
Uppsala län, som förordar en mer sammansmält mälardal, där det är enkelt att bo
och jobba på skilda platser.

Bostadsbyggande i balans med
naturen och samhällsservice

Starkt näringsliv ger
arbete på hemmaplan

Bra kommunikationer
i mälarregionen

Goda livsmiljöer vid stockholmsregionens gränsområde

Håbo i regionen
Håbo ligger strategiskt väl till i mälarregionen.
Kopplingarna till Stockholms län är mycket starka.
Särskilt de inre delarna av Stockholm samt områdena
Nordväst (Barkarby, Kista) och Arlanda är viktiga målpunkter
för håboborna och för företagen.
Relationerna till Uppsala och Enköping/Västerås är också
under stark tillväxt.
Översiktsplanen vill ge ökade förutsättningar för Håbo att fungera ännu bättre i en mälardal med stark framtida tillväxt.

Vill Du veta mer?
Läs hela planen på
www.habo.se
menyval: Boende & Byggande

Vilka har jobbat med planen?
Marie Ahnfors, Monica Kovàcs, Åsa Bruun,
Erik Sondén (kanslichef), Fredrik Nestor, Kim
Hultén (chef bygg- och miljöavd), Bo-Göran
Svensson (chef miljö- och teknikförvaltningen)
och Daniel Artaeus (projektledare för ÖP).
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