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1. INLEDNING
Bakgrund
I juni 1999 antog kommunfullmäktige, i enlighet med plan- och Bygglagen (PBL), en
kommunomfattande översiktsplan för Håbo kommun (Kf §62 1999 06 14). Översiktsplanen anger grunddragen ifråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Vidare anges grunddragen rörande bebyggelseutvecklingen i kommunen.
Av planen framgår även hur kommunen avser att tillgodose de riksintressen, som
finns inom kommunens gränser. Översiktsplanen redovisar också allmänna intressen,
att beakta vid beslut om användningen av mark- och vattenområden.
Under 2002 upprättades en fördjupad översiktsplan för området Bålsta tätort (Kf § 14,
2002 04 15).
En översiktsplan är inte juridiskt bindande för vare sig myndigheter eller enskilda. För
att dess syfte rättsligt skall säkerställas måste den följas upp med detaljplaner och
områdesbestämmelser.
Översiktsplanen är emellertid ett av kommunens viktigaste dokument eftersom den
ger en samlad bild av kommunens framtida fysiska planering och har, när den har antagits, stöd av en bred intern kommunal process och en omfattande extern dialog.
Föreliggande plan är en omfattande omarbetning av dem kommunomfattande översiktsplanen för Håbo, som antogs av kommunfullmäktige under sommaren 1999.
Då föreliggande översiktsplanen vunnit laga kraft ersätter den inom sitt geografiska
område den kommuntäckande översiktsplanen från 1999. Den ersätter inte den fördjupade planen för Bålsta tätort från 2002, vad gäller den fysiska planeringen. I den
fördjupade planen förekom vissa kommunomfattande målsättningar och ställningstaganden. De ersätts dock av målformuleringarna och ståndpunkterna i föreliggande
plan.
En ny eller aktualiserad fördjupad översiktsplan för Bålsta får i senare skede ersätta
de fysiska planeringsaspekterna i nuvarande fördjupad översiktplan.

Geografisk omfattning
Den kommunomfattande översiktsplanen behandlar hela kommunen förutom Bålsta
tätort. Planområdet avgränsas således av kommungränsen i alla väderstreck utom i
söder, där avgränsning sker mot planområdet för den föregående fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort från år 2002.

Syfte och övergripande mål med planen
Under senare tid har det blivit vanligare med detaljresonemang i kommunomfattande
översiktplaner. Samtidigt har de viktiga behovs- och konsekvensresonemangen fått en
mer undanskymd roll. En förutsättning för föreliggande plan har istället varit att uppfylla behovs- och konsekvensdelarna, då resonemang förs kring demografiska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
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Planen ska även peka på varför utvecklingen bör bli såsom den utmålas. Denna plan
blir därmed mer normativ till sin karaktär än tidigare översiktplaner för kommunen.
Därigenom ges både klara behovsdirektiv för fortsatt planerande på underliggande nivåer och tydliga motiv varför kommunen bör anta den föreslagna utvecklingen.
Det finns en mängd olika typer av anspråk och intressen beträffande markanvändningen inom Håbo. Ett flertal markområden bedöms som lämpliga för ny bostadsbebyggelse. Planområdet rymmer också lämpliga markområden för nya industrier och
verksamheter.
Viss mark är dock ej möjlig, eller enbart delvis möjlig, att exploatera. Det kan vara frågan om områden vilka bedöms som värdefulla för naturvårdens och friluftslivets intressen. Håbo har även ett antal miljöer som anses värdefulla att bevara för kulturmiljövården. Mark som är riksintressant skall också bevakas i planen.
Syftet med föreliggande översiktsplan är att redovisa, behandla och sammanväga
skilda anspråk och intressen och mot bakgrund av detta upprätta ett långsiktigt hållbart förslag till utveckling av Håbo.
Planen skall utgöra underlag för kommunens vidare arbete med detaljplaner. Den har
ett tidsperspektiv på ca 25 år.

Övergripande mål för översiktsplanen
• Ge utrymme för en balanserad och sund expansion av kommunen med bibehållande
av Bålstas roll som huvudort och där tillväxt av landsbygden sker i befintliga småorter
samt i de naturliga stråk, som utgörs av den infrastruktur som sammanbinder orterna
och Bålsta.
Nuvarande karaktär av en huvudort samt flera mindre byar i nära kontakt med naturen
förstärks därmed. Samtidigt kan även tätare bostadsbebyggelse förläggas till de infrastrukturstråk på landsbygden som sammanbinder orterna i kommunen. Detta tillför
förutsättningar för ökat nyttjande av gjorda och kommande investeringar i infrastruktur
och service.
• Förstärka Mälarkontakten genom sjönära boende och förbättrad åtkomst till stränderna
• Förstärka kommunens dragningskraft i form av ökade expansionsutrymmen för handel, kontor och boende i goda kommunikationslägen.
• För framtiden reservera värdefulla fritids-, kulturmiljö- och naturvårdsområden samt
säkerställa framtida vattenförsörjning.
• Reservera mark för företag så att en större andel av Håboborna kan få sysselsättning på hemmaplan.


Genom att leva upp till de av riksdagen antagna miljömålen, kan ett hållbarare samhälle tillskapas under planens tidsperiod.

Formella krav
Varje kommun skall enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användning-
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en av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.
Enligt plan- och bygglagen skall en översiktsplan utformas, så att dess innebörd och
konsekvenser kan utläsas utan svårighet. Till planen skall fogas en planbeskrivning
som redovisar planeringsförutsättningarna, skälen till planens utformning och de åtgärder som kommunen avser att vidta för att fullfölja planen. Vidare skall redogöras för
planens konsekvenser.
Vid upprättande av översiktsplanen skall också bestämmelser om miljöbedömningar
och miljökonsekvensbeskrivningar av planer i miljöbalken tillämpas om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Men i fråga om planer som formellt börjat
förberedas före den 21 juli 2004 skall de nya föreskrifterna om miljöbedömningar och
miljökonsekvensbeskrivningar av planer tillämpas endast om planen antas eller ligger
till grund för reglering efter den 21 juli 2006.
Under arbetet med en översiktsplan skall kommunen samråda med länsstyrelsen och
regionplaneorgan samt med de kommuner som berörs av planförslaget (samrådsförslag). Även myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd. Resultatet av samrådet och förslag
med anledning av de synpunkter som har framförts skall redovisas i en samrådsredogörelse.
Innan en översiktsplan eller en ändring av den antas, skall kommunen ställa ut planförslaget under minst två månader (utställningsförslag). Under utställningstiden skall
länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Detta yttrande skall fogas till planen. De synpunkter som kommer in under utställningstiden skall kommunen
redovisa i ett särskilt utlåtande.
Översiktsplaner och ändringar av dem skall antas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige skall minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Om miljöbedömning av översiktsplan
Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser för miljöbedömning av översiktsplaner.
Planerna ska genomgå en miljöbedömning om deras genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
I lag om ändring i miljöbalken SFS (svensk författningssamling) 2004:606 anges dock
följande övergångsbestämmelse:
I fråga om planer och program som formellt börjat förberedas före den 21 juli 2004
skall de nya föreskrifterna i 6 kap 11-18 och 22 §§ tillämpas endast om planen eller
programmet antas eller läggs till grund för reglering efter den 21 juli 2006.
Det innebär att tidigare bestämmelser, före ändring i plan- och bygglagen SFS
(svensk författningssamling) 2004:603, om översiktsplan och redovisning av konsekvenser enligt 4 kap plan- och bygglagen gäller för dessa.

Arbetets organisation
I Håbo kommun ansvarar kommunstyrelsen för arbetet med den översiktliga fysiska
planeringen.
För arbetet med planen har kommunstyrelsen antagit följande arbetsorganisation.
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Styrgrupp
Utgordes av en politiskt tillsatt grupp, bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och tekniknämndens arbetsutskott.
Ledningsgrupp och förslagsförfattare
Planen har utarbetats av tjänstemän på kommunstyrelsens stab samt miljö- och teknikförvaltningen. Följande personer har deltagit i ledningsgruppen och varit huvudförfattare till planförslaget:
Erik Sondén (kanslichef)
Kim Hultén (avdelningschef bygg- och miljö)
Marie Ahnfors (planarkitekt)
Monica Kovács (planarkitekt)
Fredrik Nestor (exploateringsingenjör)
Bo-Göran Svensson (teknisk chef)
Daniel Artaeus (projektledare för översiktsplanen)
Följande personer har varit medförfattare i hög utsträckning:
Mats Andreasson (stadsarkitekt)
Åsa Bruun (gisingenjör, kartframställning)
Per Nygren (adm.chef bildningsförvaltingen)
Karin Lindbom (samordnare, socialförvaltningen)

Arbetsgrupper och referensgrupp
Arbetsgrupper har bildats utifrån kommunens förvaltningsorganisation.
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2. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Kort historik
Landskapet Uppland bildades vid slutet av 1200-talet av folklanden Fjärdhundraland,
Attundaland, Tiundaland samt norra och södra Roden. Det största folklandet var Tiundaland, som bestod av tio hundaren. (Hundarenbegreppet försvann under 1300-talet
och ersattes till sin funktion av häradet). Den sydligaste delen av Tiundaland utgjordes
av Håbo härad. Från och med 1714 bestod Håbo härad av socknarna Håtuna, HåboTibble, Kalmar, Yttergran, Övergran, Häggeby och Skokloster. (Genom 1862 års
kommunallagar skedde en uppdelning av socknarna i kyrkliga församlingar och borgerliga landskommuner.)
Genom 1952 års storkommunreform bildades nuvarande Håbo kommun av landskommunerna Kalmar, Yttergran, Övergran, Häggeby och Skokloster. Landskommunerna Håtuna, Håbo-Tibble, överfördes samtidigt till storkommunen Upplands-Bro. En
mindre gränsreglering mellan Håbo och Upplandsbro gjordes 1977.

Omfattning och läge
Håbo kommun ingår i Uppsala län och omfattar c:a 142 km² mark. Av denna mark utgör runt 65 km² skogsmark och c:a 45 km² jordbruksmark. Övrig areal upptas av bebyggda områden. Kommunen omfattar c:a 45 km² av Mälarens vatten.
Inom Uppsala län gränsar kommunen mot Enköpings kommun i väster och i norr mot
Uppsala kommun och Knivsta kommun. I öster gränsar kommunen mot Sigtuna och
Upplands-Bro kommuner, vilka tillhör Stockholms län.
Avståndet från Bålsta tätort, som är kommunens huvudort, till Stockholm är c:a 45 km.
Arlanda flygplats ligger c:a 35 km från Bålsta, Uppsala c:a 50 km och Enköping c:a 30
km.

2.1 PLANER
Översiktliga planer
Nu gällande översiktsplan för Håbo kommun antogs av kommunfullmäktige 1999-0614 § 44.

Fördjupade översiktsplaner
För Bålsta tätort antogs fördjupad översiktsplan av kommunfullmäktige 2002-04-15 §
14 som vann laga kraft 2004-09-13.
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Kommunens ställningstagande i en fördjupad översiktsplan avser samma typ av frågor
som i en kommunomfattande plan, d v s frågor rörande mark- och vattenanvändning,
bebyggelseutveckling samt riksintressen. Detaljeringsgraden blir dock större i en fördjupad plan.
Den fördjupade översiktsplanen ersätter inom sitt geografiska område den kommuntäckande översiktsplanen från 1999 om inget annat särskilt anges.
Den fördjupade översiktsplanen redovisas på samtliga kartor.

Detaljplaneprogram
Vägledande program för detaljplanering av Krägga – Stämsvik godkändes av kommunstyrelsen 2003-04-28 § 62.
Detaljplaner skall grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt.
Detaljplaneprogrammet redovisas på KARTA 1.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser finns för Övergrans kyrkby, laga kraft 1999-12-28, Brunnsta
by, laga kraft 2000-12-19 och Häggeby sockencentrum, laga kraft 2000-12-19.
Områdesbestämmelser kan antas om kommunen vill säkerställa ett syfte i översiktsplanen inom ett begränsat område som inte har detaljplan. Områdesbestämmelserna
har samma karaktär som detaljplanebestämmelser men är tänkta att reglera endast
ett begränsat antal frågor.
Områdesbestämmelserna redovisas på KARTA 1.

Detaljplaner
Inom detaljplanelagt område är bl a kraven på när bygglov ska sökas mera omfattande än inom kommunens övriga delar. I gengäld finns i detaljplanen regler för vad som
kan tillåtas så att processen underlättas. Om förslaget avviker väsentligt från detaljplanen men ändå bedöms lämpligt eftersom t ex nya förhållanden råder måste en ny
detaljplan göras.
Utanför detaljplanelagt område måste prövning ske enligt plan- och bygglagen kap 2
och 3 för att visa om en nybyggnation är lämplig eller ej. Normalt bör upprättande av
en ny detaljplan föregå bygglovprövningen om det t ex gäller ny sammanhållen bebyggelse eller ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen, plan- och bygglagen kap 5.
Detaljplanelagda områden redovisas på KARTA 1.

Samlad bebyggelse
Samlad bebyggelse föreligger, enligt bostadsutskottets betänkande BoU 1986/87:1 s
100, om
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1. Bebyggelsegruppen utgörs av 10-20 hus, och
2. De bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs av väg, parkmark o d.
Termen samlad bebyggelse används i plan- och bygglagen för att utanför område
med detaljplan reglera bygglovspliktens omfattning vid ombyggnad och mindre tillbyggnad av småhus med tillhörande komplementbyggnader.
Byggnadsnämnden har i beslut 1996-12-04 § 146 redovisat var samlad bebyggelse
föreligger.
Samlad bebyggelse redovisas på KARTA 1.

2.2 RIKSINTRESSEN
Bestämmelserna i Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling där nuvarande
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I balkens inledande stycke betonas vikten av insikt om att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta
naturen väl. I Miljöbalkens tredje kapitel finns de grundläggande bestämmelserna för
hur vi skall hushålla med våra mark- och vattenområden och hur vi skall skydda områden som är av riksintresse för ett ändamål eller en verksamhet samt hur vi ska hantera ett område som är av riksintresse för flera oförenliga ändamål. I Miljöbalkens fjärde kapitel går man vidare ner i ämnet och anger särskilda bestämmelser för hushållningen med mark och vatten för vissa områden i landet som i sin helhet är av riksintresse.
I en översiktsplan skall kommunen särskilt redovisa de riksintressen som berör kommunen samt ange hur man avser tillgodose dessa riksintressen vid sin användning
(hushållning) av mark och vatten.
KARTA 11 redovisar de riksintressen som finns inom Håbo kommun och som beskrivs
i detta avsnitt.

Område av riksintresse enligt Miljöbalkens 4:e kapitel
I Miljöbalkens fjärde kapitel, Särskilda bestämmelser för hushållningen med mark och
vatten för visa områden i landet, anges de områden som med hänsyn till sina naturoch kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.
Mälaren med öar och strandområden är ett av dessa områden. Inom detta område
skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtlighet till exploatering eller andra ingrepp i miljön.
Detta riksintresse har mycket stor inverkan på såväl den övergripande som den mer
detaljerade planeringen i Håbo kommun. Detta eftersom en stor del av Bålstahalvön,
hela Skoklosterhalvön samt Biskops-Arnö och kommunens andra öar omfattas av detta skydd. De delar av Mälaren med tillhörande vattendrag som berör Håbo kommun
finns beskrivna längre fram i planen under avsnitt VATTEN OCH STRANDOMRÅDEN.
Exploateringsföretag och andra typer av ingrepp i miljön får komma till stånd endast
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.
Bestämmelsen utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala
näringslivet.
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Vid bedömningen av eventuella exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall
turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas.

Områden av riksintresse för kulturmiljövården
Kommunens riksintressen för kulturmiljövård beskrivs utförligare längre fram i planhandlingen under avsnittet om KULTURMLIJÖ.
Skohalvön med Arnöhuvud är av riksintresse för kulturmiljövården och omfattas därigenom av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel 6§.
Skohalvön (Skoklosters socken) är ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt beslut av Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer den 5 nov 1987 . I
augusti 1996 reviderades värdetexten för riksintresset. Skohalvön med Arnöhuvud har
beteckningen [C 64].
Riksantikvarieämbetets motivering: Odlingslandskap i förhistorisk centralbygd med det
unika Skoklosters slott från stormaktstiden, grundat bland resterna av ett medeltida
kloster.
Uttryck för riksintresset: Omfattande stensträngsystem från äldre järnålder, bronsåldersrösen, gravar och fornborgar från järnåldern samt runstenar och bildsten. Romansk kyrkoruin vid Flasta samt Skoklosters före detta klosterkyrka från 1200-talet.
Välbevarade äldre gårdar och torp. Skoklosters slottsanläggning med enastående
1600-talsbebyggelse. (Områden av riksintresse för Uppsala län, beskrivning RAÄ
1996-08-27)
Yttergran och Övergran är av riksintresse för kulturmiljövården och omfattas även de
av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel 6§. (Häggeby, Yttergran och Övergrans
sn) är ett område av riksintresse för kulturmiljövården enligt beslut av Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer den 5 nov 1987 (RAÄ dnr 6348/86). I augusti
1996 reviderades värdetexten för riksintresset. Yttergran och Övergran har beteckningen [C 65].
Riksantikvarieämbetets motivering: Odlingslandskap i anslutning till förhistoriska
kommunikationsleder med omfattande fornlämningsmiljöer samt by- och herrgårdsmiljöer.
Uttryck för riksintresset: Skärvstenshögar, hällristningar skålgropar, rösen och stensättningar från bronsålder. Gravfält och enstaka gravar från äldre och yngre järnålder.
Ålderdomligt vägnät med flera runstenar, främst de s.k. Ingvarsstenarna vid Varpsund
och Ekilla, medeltida kyrkomiljöer, C län 1996-08-27 7 Brunnsta bymiljö, flera övergivna bytomter samt herrgårdarna Gran, Katrinedal och Vi med byggnader från 1700-och
1800-talen.

Områden av riksintresse för naturmiljövården
Kommunens riksintressen för naturmiljövård beskrivs utförligare längre fram i planhandlingen under avsnittet om NATURMLIJÖ.

Arnöhuvud är av riksintresse för naturmiljövården och omfattas av bestämmelserna i
Miljöbalkens 3:e kapitel. Arnöhuvud är ett område av riksintresse för naturmiljövården
enligt beslut av Naturvårdsverket.
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Biskops-Arnö - Sandviksåsen är områden av riksintresse för naturmiljövården som
omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel. Beslut om riksintresset fattades av Naturvårdsverket.
Lilla Ullfjärden med omgivningar är även det ett område av riksintresse för naturmiljövården och omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel. Beslut om riksintresset fattades av Naturvårdsverket
Hjälstaviksområdet är av riksintresse för naturmiljövården och omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel. Beslut om riksintresset fattades av Naturvårdsverket

Områden av riksintresse för yrkesfisket
Mälaren är av riksintresse för både yrkesfisket. Mälaren omfattas av bestämmelserna
i Miljöbalkens 3:e kapitel 5§. Beslut om riksintresset fattades av Fiskeriverket. Områden av riksintresse för yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande.
Mälaren är dock även av riksintresse för fritidsfisket eftersom det ingår som ett av motiven för det rörliga friluftslivet enligt Miljöbalkens 4 kapitel 2 §.
Ökad hänsyn måste tas till fisket i samband med sjöfart, muddring och vattenreglering.

Områden av riksintresse för friluftslivet
Område i Mälaren enligt skraffering på karta 11 är av riksintresse för friluftslivet och
omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel 6§. Beslut om riksintresset fattades av Naturvårdsverket.

Områden av riksintresse för vissa anläggningar
Motorväg E18 och väg 263 genom kommunen är anläggningar av riksintresse för
kommunikationer och omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel 8§. E 18
ingår i det transeuropeiska transportnätet, beslut om riksintresset fattades av Vägverket.
Mälarbanan är en anläggning av riksintresse för kommunikationer och omfattas av
bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel 8§. Beslut om riksintresset fattades av Banverket.
Farleden från Bålsta över Norra Björkfjärden till Ytterholm är av riksintresse för
kommunikationer och omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel 8§. Beslut om riksintresset fattas av Sjöfartsverket.
De två befintliga 400 kV -kraftledningar, som skär genom kommunen i nordsydlig
riktning samt den befintliga 400kV kraftledningen som kommer från öster och möter
den nord -sydliga, har ansetts vara av riksintresse för energiproduktion och energidistribution och omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel 8§. Något formellt
beslut som gör dessa till riksintresse har dock ej fattats av Statens energimyndighet.
Inom Bålstaområdet finns enligt tidigare översiktsplan flera teleanläggningar vilka
bedöms vara av riksintresse för kommunikationer och därigenom omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel 8§. Beslut om denna typ av riksintressen fattas av Post- och telestyrelsen. Det saknas dock dokumentation om dessa eventuella
riksintressen.
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Norr om Kivinge går ett gasledningsreservat genom kommunen, där har det planerats för en stamledning för naturgas. Den slutliga sträckningen är ännu ej fastställd,
varför en markzon med 800 meters bredd reserveras i föreliggande plan. Hela stamledningsnätet för denna naturgasledning är av riksintresse och omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel 8§. Beslut om denna typ av riksintresse fattas av
Statens energimyndighet.

Områden av riksintresse för totalförsvarets anläggningar
Områden vilka bedöms vara av riksintresse för totalförsvarets anläggningar omfattas
av bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e kapitel 9§. Enligt MB skall mark- och vattenområden, som har betydelse för totalförsvaret, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan motverka totalförsvarets intresse.
Även områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar, skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Vidare skall bebyggelsemiljön, enligt PBL, utformas med hänsyn till behovet av
skyddsåtgärder för civilförsvaret.

2.3 FÖRORDNANDEN
Under denna rubrik redovisas befintliga förordnanden som bl a påverkar möjligheten
att få bygga inom planområdet. Besluten om förordnandena är fattade av statlig myndighet och sålunda ej av kommunen.

Naturreservat (7kap 4-8 §§ miljöbalken)
Naturreservaten redovisas på KARTA 1. Naturreservat inom kommunen är:
Arnö huvud
Reservatet omfattar halvön Arnö huvud på nordvästra Skolandet. Området domineras
av en barrskogsklädd mäktig grusås som utgör en del av Uppsalaåsen. På åsens
sluttningar finns tydliga fornstrandlinjer och flera fornlämningar. Här finns strövstigar
och eldplatser.
Syftet med reservatsbildningen är att för framtiden bevara en från naturvårdssynpunkt
värdefull barrskogsklädd rullstensås och de närmaste omgivningarna med hänsyn till
naturupplevelser, kulturella och vetenskapliga värden.
Hjälstaviken
Hjälstaviken är en av Sveriges mest kända fågelsjöar. Det var förr en vik i Mälaren,
men är idag en grund lerslättsjö med mycket smal förbindelse med Ekolsundsviken.
Den är omgiven av mycket vass och huvudsakligen välbetade strandängar. Sydväst
om viken finns några lundbackar, däribland Parnassen. Åt väster öppet jordbrukslandskap och åt öster en 30 meter hög förkastningsbrant, Kvarnberget. Hjälstaviken är
även en våtmark av internationell betydelse.
Syftet är att skydda och vårda en internationellt viktig våtmark och det fågelliv som är
knutet till denna samt att värna om landskapsbildens estetiska och kulturella värden
och ett i övrigt rikt djur- och växtliv. De möjligheter området erbjuder för naturstudier
och naturupplevelser ska tillvaratas.
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Sandhagen
Naturreservatet Sandhagen ligger vid Mälarens strand, på norra delen av Skolandet. I
reservatet växer en gammal tallskog.
Syftet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturområden genom att låta
området utvecklas utan mänskliga ingrepp.
Sandviksåsen
Brant barrskogsklädd åsrygg intill Mälaren nordväst om Häggeby. På åsens norra del
finns fornstrandlinjer. Skogen är gammal. Den har skötts på ett skonsamt sätt och delvis betats. Här växer bland annat den sällsynta bombmurklan. I norr skjuter sandreveln ut 40-50 meter i Mälaren. Där finns en badplats. I söder på den getryggslika åsryggen ligger en fornborg.
Syfte att bevara en till stor del orörd rullstensås med fornstrandlinjer samt den gamla
barrskogen med en mycket sällsynt svampflora och torrängsvegetaton. Utmed åsens
östra sida skall den hagmarksartade betesmarken bevaras.
Skokloster
Reservatet omfattar större delen av Skoklosters socken och utgörs av ett mellansvenskt kulturlandskap med åkrar, betesmarker och skog. I norr ligger Flasta lund, en
kilometerlång åsrygg. Längs stranden i västra delen finns sankängar med bland annat
kungsängsliljor. I norr finns mest barrskog, i öster ädellövskog och betesmarker med
buskar. Det finns gott om gammal bebyggelse, vägar och stigar. Området ligger i
mycket nära anslutning till den kulturhistoriska miljön vid Skokloster slott.
Syftet är att för framtiden bevara ett mellansvenskt kulturlandskapsområde, samt att
ge allmänheten tillfälle till friluftsliv och naturupplevelse.

Natura 2000-områden (7 kap 27-29 §§ miljöbalken)
Natura 2000-områdena redovisas på KARTA 1.
Natura 2000 är en ny form av naturvårdsprojekt som är under uppbyggnad i Sverige
och övriga EU. Områden väljs ut efter naturtyp eller arter som är särskilt sällsynta eller
minskande eller unika för vissa områden i Europa. Dessa naturtyper och arter framgår
av två EU-direktiv, fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Vilka områden som
skall ingå tas fram av länsstyrelserna och kommunerna och godkänns av regeringen
innan slutligt beslut fattas av EU-kommissionen. För Uppsala läns del har detta beslut
redan tagits. Åtgärder eller planer som på ett betydande sätt kan skada naturvärdena i
ett Natura 2000-område är tillståndspliktiga enligt 7 kap 27-29 §§ miljöbalken.
Natura 2000-områden i kommunen är:
(NR= naturreservat, H= habitat, A= art)
Arnöhuvud (NR) H: barrskog på rullstensås, betade eller lågvuxna fuktängar, silikatrika bergytor med pionjärvegetation, ädellövskog.
Biskops- Arnö H: trädklädd betesmark, naturligt näringsrika sjöar, betade eller lågvuxna fuktängar, ädellövskog, ogödslade torra-friska gräsmarker, ekskog, tidvis översvämmad lövskog, A: läderbagge, grön sköldmossa, rördrom, bivråk, brun kärrhök,
fiskgjuse.
Hjälstaviken (NR) H: betade eller lågvuxna fuktängar, naturligt näringsrika sjöar,
ädellövskog, trädklädd betesmark, silikatrika bergytor med pionjärvegetation, ogödslade torra-friska gräsmarker A: rördrom, brun kärrhök, småfläckig sumphöna, dubbelbeckasin, törnskata.

15

Sandhagen (NR) H: västlig taiga A: grön sköldmossa.
Sandviksåsen (NR) H: barrskog på rullstensås A: fiskgjuse.
Stora och Lilla Ullfjärden H: naturligt eutrof sjö A: småsvalting

Skydd för landskapsbilden (19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975)
Biskops Arnö
Länsstyrelsens tillstånd krävs vid förändringar av miljön.
Områdena redovisas på KARTA 1.

Samrådsområde (12 kap 6 § andra stycket miljöbalken)
Områden i Skoklosters socken
Området redovisas på KARTA 1.

Biotopskyddsområde (7 kap 11 § miljöbalken)
Enligt 7 kap 11 § miljöbalken kan särskilt skyddsvärda områden förklaras som biotopskyddsområde. För specifika biotopskyddsområden se NATURVÅRD.
Enligt förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken gäller generellt biotopskydd
för:
x Alléer
x Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
x Odlingsrösen i jordbruksmark
x Pilevallar
x Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
x Stenmurar i jordbruksmark
x Åkerholmar

Område med tillståndsplikt intill allmän väg (47 § väglagen)
Inom skyddsområde enligt 47 § väglagen och inom de s k frisiktstrianglarna om 75 x
75 meter vid vägkorsningar, får byggnader inte uppföras utan länsstyrelsens tillstånd.
Detsamma gäller för anordningar som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Tillståndsprövning inom området skall ske särskilt noggrant med hänsyn till trafiksäkerheten, miljöstörningar samt vägens beskaffenhet, drift och brukande.
I samband med tillstånd meddelar länsstyrelsen de föreskrifter som erfordras med
hänsyn till trafiksäkerheten.
För de allmänna vägarna gäller ett skyddsområde om 12 meter på ömse sidor om
vägområdet.
För de större allmänna vägarna gäller ett utvidgat skyddsområde på ömse sidor om
vägområdet enligt följande.
Motorväg / Motortrafikled E18 = 50 meter
Väg 545 Bålsta – Varpsund = 30 meter
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Väg 263 Hjälstaviken – Varpsund = 30 meter
Tillståndsplikten enligt väglagen gäller inte för åtgärd inom område med detaljplan eller ifråga om åtgärd som kräver bygglov.
Vid prövning av bygglov och förhandsbesked väger tillståndsnämnden in frågor om
trafik och trafiksäkerhet enligt 2 kap 3 § och 3 kap 2 § plan- och bygglagen.

Kraftledningar
Längs kraftledningarna i kommunen gäller vissa restriktioner för befintlig och planerad
bebyggelse. Detta regleras i Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS
2004:1 eller ELSÄK-FS 1999:5 t o m 2006-06-30 då den upphör att gälla.
Kraftledningarna redovisas på KARTA 1.
(Se även avsnitt Miljö, hälsa och säkerhet).

Byggnadsminnen
Huvudbyggnaden m fl byggnader på Biskops Arnö och Skoklosters slott är statliga
byggnadsminnen och därmed skyddade enligt förordningen om statliga byggnadsminnen, SFS 1988:1229.

Områden av betydelse för totalförsvaret
Skyddsområden kring försvarsanläggningar, som vid plan- och bygglagens ikraftträdande omfattades av byggnadsförbud enligt 81 och 82 §§ byggnadslagen, omfattas
numera, genom övergångsbestämmelserna i 17 kap 16 § plan- och bygglagen, av förordnande enligt 12 kap 4 § plan- och bygglagen.
Vid behandling av ärenden om lov och förhandsbesked rörande åtgärder inom
skyddsområde sker prövning av länsstyrelsen.
Bygglov medges endast om byggnaden eller anläggningen inte är till hinder för totalförsvaret.
De militära skyddsområdena i kommunen omfattas av försvarssekretess och kan därför inte redovisas på karta.

Strandskydd (7 kap 13-18 §§ miljöbalken)
Lagstiftning
Lagstiftning om strandskyddsområden återfinns i miljöbalken, 7 kap 13-18 §§. Naturvårdsverket har i Allmänna råd 97:1 utvecklat tillämpningen av strandskyddet. Skriften
hänvisar till lagstiftningen före miljöbalkens tillkomst men gäller fortfarande.
Strandskyddets syfte är både att tillgodose friluftslivets behov och att bevara goda
livsvillkor för växt- och djurlivet. Strandskyddets betydelse markeras av förbud mot att
uppföra byggnader eller att utföra andra åtgärder inom strandskyddsområde. Dispens
får dock medges om den sökande kan visa att särskilda skäl finns. Dispensen ska
vara förenlig med naturresurslagens hushållningsbestämmelser. Bestämmelsens form
av förbud och den starka restriktivitet, som ligger i att särskilda skäl skall finnas för
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dispens, är tydliga uttryck för att skyddet av stränderna har ansetts vara ett angeläget
allmänt intresse.

Gällande strandskydd
Enligt beslut i Länsstyrelsen i Uppsala län 1994-12-02 (231-571-93) gäller förordnande om strandskydd inom Håbo kommun.
Strandskydd gäller i nedan angiven omfattning för följande sjöar och vattendrag med
öar, holmar och skär. Inom detaljplanelagda områden kan dock särskilda beslut gälla.
Strandskyddet räknas från strandlinjen enligt en till beslutet bilagd karta.
Sjöar
Mälaren; 300 m på land och i vatten
Stora Ullfjärden; 300 m på land och i vatten
Naturreservat
För naturreservaten gäller speciella bestämmelser.

Upphäva eller införa strandskydd
Upphävande av strandskydd för detaljplaneläggning kan endast ske om det föreligger
särskilda skäl. Avgörande för prövningen är inte främst om marken är lämplig för bebyggelse eller andra ändamål. Upphävande kan ske först om prövningen visar att ett
sådant beslut stämmer överens med miljöbalkens bestämmelser om strandskydd och
att det är förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
Avvägningen mellan olika allmänna intressen kan exempelvis få till följd att en utbyggnad av en befintlig tätort med ytterligare permanentbebyggelse bör ges företräde framför skyddet av ett strandområde. Vid en utbyggnad där värdefulla områden för växtoch djurlivet inte tas i anspråk och där allmänhetens tillgång till stränderna säkerställs
genom reglering i detaljplan, kan detta vara motiv för att strandskyddet kan hävas.
Tätortsutveckling i strandskyddsområde bör alltid bedömas mot bakgrund av en miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanens miljöbedömning kan här utgöra en utgångspunkt. Prövning av särskilda skäl bör endast undantagsvis kunna leda till att en
ny detaljplan för fritidsbebyggelse släpps fram inom strandskyddsområde.
Även en detaljplan för fritidsbebyggelse bör bedömas efter en miljökonsekvensbeskrivning.
Strandskydd bör införas inom äldre detaljplaner (stads- eller byggnadsplaner), d v s
planer som kommit in till länsstyrelsen för fastställelseprövning före den 1 juli 1975.
Strandskyddet redovisas på KARTA 1.
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3. STRATEGISKA MÅL
3.1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER
Rådslaget "Håbo Frågar"
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 och åsikter om hur Håbo bör utvecklas
under kommande år.
Rådslaget innehöll två huvudområden:
x
Översiktsplanerelaterade frågor samt frågor om hur centrumområdet i Bålsta bör
utformas.
x
Kommunplanerelaterade frågor - d v s mål och riktlinjer för kommunens verksamheter samt underlag för ställningstagande i regionala frågor.
Rådslaget syfte var att öka medborgardialogen och inhämta synpunkter från invånarna och företagen i ett mycket tidigt skede i planprocessen. I praktiken rörde det sig om
ett samråd inför arbetet med översiktplanen. Med detta "underifrånperspektiv" gavs
möjlighet att översiktsplanen färgades och formades utifrån de inkomna synpunkterna.
Själva arbetet inför samrådet pågick under lång tid. Framtagandet av underlag för
översiktsplanedelen inleddes i januari år 2004, då frågeställningarna för översiktsplanen ringades in. Arbete med att ta fram rådslagsmaterial skedde i nära dialog med bl
a politiska representanter och pågick fram till samrådstarten den 17 maj. Därefter
ställdes materialet ut under sommarmånaderna. De inkomna synpunkterna har hittills
lett fram till en vision för kommunen, ett program för översiktsplanen samt föreliggande översiktplan.

Vision 2015
Efter rådslaget "Håbo frågar" väcktes en idé om att formulera en övergripande framtidsvision som syftade till att ge vägledning inför framtida satsningar. Med hjälp av allmänhetens inledande rådgivning utmynnade arbetet, efter ett antal visionskonferenser
med politiska företrädare, tjänstemän och det lokala näringslivet, i sex delvisioner om:
x
x
x
x
x
x

Håbo i regionen
Boende
Goda livsmiljöer
Tillväxt och gott företagsklimat
Ung i Håbo
Kommunala verksamheter

De normativa resonemang som framläggs i denna översiktsplan bygger i mångt och
mycket på de grundläggande ställningstaganden som finns i visionsdokumentet. Boendevisionen och visionen om Goda livsmiljöer har direkt koppling till översiktplanen.
Även de andra visionerna, i synnerhet Håbo i regionen samt visionen om Tillväxt och
gott företagsklimat, har stor betydelse för översiktsplanen.
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Program för översiktsplan
Inom ramen för översiktsplanedelen av ”Håbo frågar- projektet”, upprättades ett program för föreliggande kommunomfattande översiktsplan. Programmet syftade till att
med stöd av inkomna synpunkter i rådslaget och gjorda ställningstaganden i visionen,
konkretisera vilken karaktär planen ska ha och vilka utredningar som måste tillkomma
för att slutföra planen.
En första del av samrådsarbetet, som redogjorts för ovan, syftade alltså till att ge en
normativ bas för översiktsplanen. Arbetet med rådslaget, visionen och programmet
gav en idé om hur kommunen bör utvecklas i framtiden. I och med detta har också de
ställningstaganden som görs i planen en tydlig lokal förankring.
En andra del av Håbo Frågar-arbetet var att ge utgångspunkter för mer kommuninterna styrdokument inom områden som bl a berör verksamhet och ekonomi samt planer
och program för exempelvis barnkonvention, jämlikhet och handikappfrågor. Frågor
inunder dessa områden kan naturligtvis beröras av en översiktsplan, men översiktplanen ska inte försöka ersätta sådana planer och program.

3.2 MILJÖMÅL
Nationella och regionala miljömål
I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom 15 områden, som syftar till att
vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.
Miljökvalitetsmålen syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och trygga en god hushållning med naturresurserna
De mål som är aktuella i Håbo kommun är begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara
naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker,
levande skogar och ett rikt odlingslandskap, samt en god bebyggd miljö.
Miljömålen beskrivs närmare i nedan.
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NATIONELLA
MILJÖMÅL

REGIONALA
MILJÖMÅL

Miljömålet Storslagen fjällmiljö är ej redovisat då det ej är applicerbart i Uppsala län.

För detaljerad beskrivning av regionala miljömålen hänvisas
till rapporten Regionala miljömål för Uppsala län som fastställdes av Länsstyrelsens styrelse den 7 april år 2003. Det
regionala miljömålet för Levande Skogar är framarbetat av
Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen.

(Nationella mål i kursiv stil)

 BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Halten av växthusgaser i atmosfären
skall i enlighet med FN:s ramkonvention
för klimatförändringar stabiliseras på en
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet skall uppnås på ett sådant sätt och
i den takt att den biologiska mångfalden
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.

1.

Senast år 2005 skall utsläppen i Uppsala län av
växthusgaser vara oförändrade jämfört med 1990
års nivå, räknat som koldioxidekvivalenter.

2.

Under perioden 2008 till 2012 skall utsläppen i Uppsala län av växthusgaser som medelvärde vara 4
procent lägre än utsläppen år 1990.

3.

Utsläppen av växthusgaser i Uppsala län år 2020
bör minska med ca 30 procent jämfört med utsläppen år 1990, för att därefter minska ytterligare. Utsläppen år 2020 får inte överstiga 4,5 ton per år och
capita, räknat som koldioxidekvivalenter.

1.

Föroreningshalter i luft ska vara så låga att de inte
ger besvär för personer med överkänslighet och
astma och inte heller skadar organismer och material.

2.

För bensen och bens(a)pyren ska halt som inte bör
överskridas fr.o.m. år 2010 gälla urban bakgrundsluft ovan tak. Fr.o.m. år 2020 ska samtliga haltgränser i gälla alla miljöer där människor vistas (all
tätortsluft, även gatumiljö).

3.

År 2010 skall utsläppen av flyktiga organiska ämnen
(VOC), exklusive metan, ha minskat till 4 500 ton
eller lägre.

4.

År 2010 skall minst 50 % av fastbränsleanläggningarna i tätort uppfylla Boverkets Byggregler för nyinstallation (BFS 1993:57) samt vara försedda med ackumulatortank.
År 2020 skall detta mål gälla samtliga anläggningar.
Målet gäller inte anläggningar som används för trivseleldning.

1.

År 2010 skall utsläppen i Uppsala län av svaveldioxid till luft ha minskat till 600 ton från 1 250 ton år
1999.

2.

År 2010 skall utsläppen i Uppsala län av kväveoxider till luft ha minskat till 3 700 ton från 5 900 ton

 FRISK LUFT
Luften skall vara så ren att människors
hälsa, samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

 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.
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år 1999.

GIFTFRI MILJÖ
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av
samhället och som kan hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden.

1.

Slam från avloppsreningsverk skall uppfylla den s.k.
”slamöverenskommelsens” kriterier för att kunna
användas för jordbruksändamål, även innefattande
lokalt omhändertagande och användande, senast år
2005.

2.

År 2010 ska halterna av tungmetaller, främst kadmium, samt persistenta organiska miljögifter i jordbruksmark inte ha ökat jämfört med 1996 års nivåer.

3.

År 2010 ska fisk i länets sjöar innehålla mindre än
0,5 mg kvicksilver/kg fiskkött.

4.

Bekämpningsmedelsrester ska inte förekomma i ytvatten och grundvatten från år 2005 respektive år
2010.

5.

Antalet miljöcertifierade företag och offentliga verksamheter är minst 100 stycken år 2005. Antalet
produkter och tjänster som har certifierade miljövarudeklarationer är minst 10 stycken år 2005. (Utgångssiffror för augusti 2001 är 30 st. företag med
Emas eller ISO 14001 certifiering samt två företag
som har certifierad miljövarudeklaration).

6.

År 2005 ska inventeringen av förorenade områden i
länet vara klar och för minst 10 av de områden som
är mest prioriterade med avseende på riskerna för
människors hälsa och miljö ska arbetet med sanering och efterbehandling ha påbörjats. För minst 5
av områdena ska åtgärderna vara slutförda.

1.

År 2010 ska utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till
största delen ha upphört.

 SKYDDANDE OZONSKIKT
Ozonskiktet ska utvecklas så att det
långsiktigt ger skydd mot skadlig UVstrålning.

 SÄKER STRÅLMILJÖ
Människors hälsa och den biologiska
mångfalden skall skyddas mot skadliga
effekter av strålning i den yttre miljön.

Radon i inomhusluft
1. Samtliga skolor och förskolor har senast år 2008 radonhalter under 200 Bq/m3.
2. Samtliga flerbostadshus har senast år 2013 radonhalter
under 200 Bq/m3.
3. Samtliga småhus har senast år 2020 radonhalter under
200 Bq/m3.
Radon i vatten
4. Alla enskilda bergborrade brunnar med radonhalt över
1000 Bq/l skall vara åtgärdade år 2020.
UV-strålning
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5. År 2020 skall antalet årliga fall av hudcancer orsakade
av solen inte vara fler än år 2000.

6. År 2005 ska minst 90 % av alla högstadieelever känna
till riskerna med solning (inklusive solarier).
Elektromagnetiska fält
7. Av försiktighetsskäl ska alla nybyggda hus ha värden
som understiger 0,2 mikrotesla vid husfasad.
Cesium
8. Senast år 2005 görs en kartläggning av vilken nivå cesiumhalterna ligger på, i de områden i länet som drabbades
mest av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan.
Strålning från kärnkraftsverksamhet
9. År 2010 skall halterna i miljön av radioaktiva ämnen
som släpps ut från alla verksamheter vara så låga att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. Det
individuella dostillskottet till allmänheten skall understiga
0,01 mSv per person och år från varje enskild verksamhet.

 INGEN ÖVERGÖDNING
Halterna av gödande ämnen i mark och
vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark
och vatten.

1.

Senast år 2009 skall det finnas åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten som anger hur God
ekologisk status skall nås för sjöar och vattendrag
samt för kustvatten.

2.

Fram till 2010 ska vattenburna utsläpp av fosforoch kväveföreningar från mänsklig verksamhet inom
länet ha minskat med 15 % jämfört med 1995 års
nivå. Målet avser i första hand Mälarens avrinningsområde men också avrinningsområden som avvattnas mot lokalt övergödda områden vid kusten.

3.

Senast år 2010 ska utsläppen av ammoniak ha
minskat med minst 15 % från 1995 års nivå till ca
1900 ton per år. (Vad avser utsläpp av kväveoxider:
Se målet Frisk luft).

 LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

1.

Senast år 2005 ska Länsstyrelsen i samarbete med
Skogsvårdsstyrelsen, kommunerna,

2.

Landstinget, Uppsala läns museum, berörda markägare m. fl. ha gjort ett samlat

3.

ställningstagande till vad som i ett nationellt och ett
regionalt perspektiv är särskilt värdefulla natur- och
kulturmiljöer i eller i anslutning till sjöar och vattendrag i Uppsala län.

4.

Senast år 2005 ska Länsstyrelsen i samarbete med
Skogsvårdsstyrelsen, Landstinget, kommunerna,
Uppsala läns museum, berörda markägare m.fl. ha
gjort ett samlat ställningstagande till vilka naturoch kulturmiljöer i eller i anslutning till sjöar och
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vattendrag i Uppsala län, som efter restaurering kan
bli särskilt värdefulla i ett nationellt och i ett regionalt perspektiv.
5.

Senast år 2005 ska det vara klarlagt hur vattenregleringen i Nedre Dalälvsområdet optimalt bör skötas så att, förutom vattenkraftintressena och intressena för fisket, också de internationellt höga naturoch kulturvärden knutna till stränder och översvämningsmarker kan bibehållas och utvecklas. Senast år
2009 ska – om behov föreligger – en omprövning av
villkor i berörda vattendomar vara inledd med inriktning på att, förutom vattenkraftintressena och
intressen för fisket, också natur- och kulturvärdena i
och i anslutning till vattendraget blir långsiktigt säkrade.

6.

Senast år 2010 är kust- och insjömynnande vattendrag – också de små – så långt det är möjligt och
lämpligt, tillgängliga för fiskvandring från havet eller
större sjöar för att säkra förekomsten av naturliga
lax- och havsöringstammar samt gynna andra lekvandrande sötvattenfiskar. Senast år 2005 skall utsättning av djur och växter som lever i vatten ske
på sådant sätt att biologisk mångfald inte påverkas
negativt.

7.

Senast år 2005 skall åtgärdsprogram finnas och ha
inletts för de hotade arter av växter och djur och av
fiskstammar som har behov av riktade åtgärder.

8.

Senast år 2004 ska kommunerna ha upprättat beskrivningar av de allmänna och enskilda ytvattentäkter som nyttjas för vattenförsörjning till fler än
50 personer eller distribuerar mer än 10 m 3 per
dygn.

9.

Kommunernas behov för planering och ärendehantering ska vara väl tillgodosett vid utformandet av
den beskrivning och analys av de blivande avrinningsdistrikten som enligt EG:s ramdirektiv för vatten ska vara utförd senast i december år 2004.

 GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET
Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för växter och djur i
sjöar och vattendrag.

1.

Senast år 2007 används länets grundvattentillgångar i kust- och skärgårdsområdena utan risk för skador på vattnets kvalitet eller långsiktiga nybildning.

2.

Länsstyrelsen har senast år 2007 upprättat ett regionalt vatten-hushållningsprogram grundat på kommunala inventeringar och bedömt framtida behov.

3.

Kommunerna och Länsstyrelsen har senast år 2005
i samråd med Sveriges Geologiska Undersökning
(SGU) introducerat ett system för övervakning av
grundvattennivåer och grundvattenkvalitet. Se också delmål under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

 HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD
Västerhavet och Östersjön skall ha en
långsiktigt hållbar produktionsförmåga

1.
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Senast vid utgången av år 2005 ska förutsättningarna vara klarlagda för hur det går att långsiktigt

och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.
Näringar, rekreation och annat nyttjande
av hav, kust och skärgård skall bedrivas
så att en hållbar utveckling främjas.

skydda ett marint område öster om Gräsö på ett
sätt som samtidigt bidrar till utvecklingen av en
livskraftig bygd.

2.

Senast år 2010 ska minst 70% av länets kust- och
skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden ha ett långsiktigt skydd, som är så utformat att
det bidrar till utvecklingen av en livskraftig bygd.

3.

Senast år 2005 ska en strategi gemensam för Uppsala, Stockholms och Södermanlands län finnas för
hur kustens och skärgårdens kulturarv bevaras och
brukas med fiskenäringen och småskaligt jord- och
skogsbruk som väsentliga inslag.

4.

Senast år 2005 har genom överläggningar mellan
fiskevattenägare, fiskerättsinnehavare, yrkesfiskare
och myndigheter åstadkommits en ökad upplåtelse
av vatten för yrkesfiske.

5.

Uttaget av fisk i länets kustvatten, inklusive bifångster av ungfisk, ska senast år 2005 vara högst
motsvarande återväxten på fullgoda bestånd, och
betydligt lägre än återväxten på fiskbestånd som
måste återhämta sig.

6.

Naturvårdsverkets handlingsprogram för gråsäl ska
följas, dock med inriktningen att senast år 2010 ska
fiskets totala bifångster av gråsäl längs länets kust
inte vara större än att det motsvarar maximalt en
halv procents förlust totalt av det aktuella beståndet. Utter och småvalar ska i princip inte alls omkomma som följd av fiske längs länets kust.

7.

Senast år 2010 är buller och andra störningar från
båttrafik, svävare, luftfarkoster och terrängfordon
försumbara inom särskilt känsliga och utpekade områden.

8.

Senast år 2005 finns en flerårig plan för hur allsidig
information kan spridas till verksamma, boende, och
besökare om hur skärgårdens natur- och kulturvärden kan värnas och om regler och förhållningssätt
för ett långsiktigt hållbart båtliv.

9.

En av Länsstyrelsen och kommunerna senast år
2003 gemensamt utformad Vägledning för muddring
(muddringspolicy) ska vara väl känd av boende och
företagare i kust- och skärgårdsbygder.

Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar.

10. Senast år 2009 skall det finnas åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten så att God ytvatten-
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status kan uppnås.

 MYLLRANDE VÅTMARKER
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

1.

En regional strategi för skydd och skötsel av våtmarker ska tas fram senast till år 2005.

2.

Länets samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan
för Sverige ska ha ett långsiktigt skydd senast år
2010.

3.

Senast år 2003 ska skogsbilvägar byggas så att de
inte negativt påverkar våtmarker med höga natureller kulturvärden.

4.

I odlingslandskapet ska minst 300 ha våtmarker och
småvatten anläggas eller återställas fram till år
2010. Till år 2005 ska minst 3–5 större projekt (fler
markägare berörda) vara påbörjade.

5.

Åtgärdsprogram ska senast till år 2005 finnas och
ha inletts för de hotade arter som har behov av riktade åtgärder.

1.

Ytterligare 900 000 ha skyddsvärd skogsmark skall
undantas från skogsproduktion till år 2010.

2.

Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och
gammal skog skall bevaras och förstärkas till år
2010 på följande sätt:
-mängden hård död ved skall öka med minst 40 % i
hela landet och med avsevärt mer i områden där
den biologiska mångfalden är särskilt hotad,
-arealen äldre lövrik skog skall öka med minst 10 %
-arealen gammal skog skall öka med minst 5 %,
-arealen mark föryngrad med lövskog skall öka.

3.

Skogsmarken skall brukas på ett sådant sätt att
fornlämningar inte skadas och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara
senast år 2010.

4.

Senast år 2005 skall åtgärdsprogram finnas och ha
inletts för hotade arter som har behov av riktade
åtgärder.

 LEVANDE SKOGAR
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden
värnas.
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 RIKT ODLINGSLANDSKAP
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktionskall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
och kulturmiljövärdena bevaras och
stärks.

1.

Senast år 2010 skall samtliga ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett sätt sombevarar deras värden. Arealen hävdad ängsmarks skall utökas
med minst 5000 ha och arealen hävdad betesmark
av de mest hotade typerna skall utökas med minst
13 000 ha till år 2010.

2.

Mängden småbiotoper i odlingslandskapet skall bevaras i minst dagens omfattning i hela landet. Senast till år 2005 skall en strategi finnas för hur
mängden småbiotoper i slättbygden skall kunna
öka.

3.

Mängden kulturbärande landskapselement som vårdas skall öka till år 2010 med ca 70 %.

4.

Senast år 2010 skall det nationella programmet för
växtgenetiska resurser vara utbyggt och det skall
finnas ett tillräckligt antal individer för att långsiktigt
säkerställa bevarandet av inhemska husdjursraser i
Sverige.

5.

Senast år 2006 skall åtgärdsprogram finnas och ha
inletts för de hotade arter som har behov av riktade
åtgärder.

6.

Senast år 2005 skall ett program finnas för hur
lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader kan tas till vara.
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Lokala tolkningar av miljömålen

LOKALA MILJÖMÅL FÖR HÅBO KOMMUN
Giftfri miljö

Ingen övergödning

Frisk luft

Levande sjöar och vattendrag

x

Kemiska produkter som förekommer i verksamheter i
Håbo Kommun skall inte kunna förorena mark, vatten
eller luft p g a bristfällig hantering eller förvaring.

x

Verksamheterna skall använda kemiska ämnen och produkter som ger minsta risk för miljöpåverkan, men som
ändå uppfyller samma funktionskrav (substitutionsprincipen).

x

Misstänkt förorenad mark, vatten och byggnader skall
saneras omgående vid behov.

x

Verksamheter med risk för utsläpp till mark och vatten
av kemikalier med stor miljöpåverkan skall inte förläggas till områden med hög infiltrationskapacitet och nära
grundvattenytan.

x

Verksamheter med olja och/eller fetthantering skall vara
utrustade med olje- och/eller fettavskiljare dimensionerade i enlighet med Håbo kommuns policy för Olje- och
fettavskiljare eller bättre.

x

År 2010 skall alla enskilda avloppsanläggningar i Håbo
Kommun uppfylla kraven som fastställda i ”Policy för
enskilda avlopp i Håbo Kommun”.

x

Gödselhantering skall inte bidra till övergödning genom
läckage eller annan bristfällig hantering.

x

Genom Luftvårdsförbundet skall Håbo kommun övervaka luftkvaliteten i kommunen så att denna inte överskrider gällande miljökvalitetsnormer.

x

Uppvärmning med biobränsle skall ske med minsta påverkan på människors hälsa och miljön.

x

Framtagande av en policy för fastbränsleeldning i kommuen.

x

Håbo kommun bör omhänderta och rena dagvatten innan det når ett vattendrag för att möjliggöra rening och
begränsning vid eventuella utsläpp av föroreningar.

x

Håbo kommun bör genom provtagning följa vattenkvaliteten i Lillsjön, Lilla Ullfjärden, Stora Ullevifjärden samt
Ekolsundsviken.

x

Upprättande av en naturvårdsplan
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God bebyggd miljö

Säker strålmiljö

Myllrande våtmarker

Grundvatten av god kvalitet

x

Barn i skola och förskola skall inte utsättas för onödigt
höga bullerstörningar inom- och utomhus.

x

Boende i Håbo Kommun skall inte utsättas för onödigt
höga bullerstörningar från väg och järnväg i sina permanenta bostäder.

x

Ett väl utvecklat system för lokalt omhändertagande av
det organiska avfallet finns och ej orsakar olägenheter
för människors hälsa och miljön.

x

Håbo kommun skall ha en god bebyggd miljö.

x

Gröna dalen är en sammanhållen park med inslag av
vatten, planteringar och promenadstråk från Aronsborgsviken i söder upp mot centrumleden i norr.

x

Ett ökat miljömedvetande och förståelse för natur- och
kulturvärden har medverkat till bättre livsvillkor och boendeförhållanden än i dag. Boendemiljöfrågorna, där de
sociala aspekterna har stor tyngd, har ägnats mer uppmärksamhet.

x

Stränderna har gjorts mer tillgängliga för en större allmänhet.

x

Tillgången till ett varierat utbyte av offentlig och kommersiell service har utökats och likaså möjligheterna till
bättre kommunikationer. Stadsmiljö- och gestaltningsfrågorna ges ökat utrymme.

x

Ingen boende i Håbo Kommun skall utsättas för mer än
200 Bq/kubikmeter luft i sin permanenta bostad.

x

Ny bebyggelse planeras så att påverkan från elektromagnetiska fält understiger 0,2 µT vid bostaden.

x

Inga skolor eller förskolor skall ha en radonhalt överstigande 200 Bq/m3 luft.

x

Vid nyetablering av större verksamheter och exploatering av nya områden skall en miljökonsekvensbedömning genomföras. Till grund för denna skall bl a en naturinventering göras för att undersöka vilka växt och
djurarter som kan komma att påverkas.

x

Alla kommuninvånare skall alltid ha tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet under hela året

God bebyggd miljö - en kort presentation
Det av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö uttrycks så här:
Städer, tätorter och bebyggelse skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålen skall nås inom en generation.
Riksdagen har också antagit åtta delmål till God bebyggd miljö. De handlar om följande områden (inom parantes anges när delmålen ska vara uppnådda):
1.
2.
3.
4.

Planeringsunderlag (2010)
Kulturhistorikt värdefull bebyggelse (2010)
Buller (2010)
Uttag av naturgrus (2010)
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5.
6.
7.
8.

Avfall, deponerat och genererat (2005)
Avfallsdeponier (2008)
Energianvändning mm. i byggnader (2010)
Inomhusmiljö (2020, 2015,2010)

Planeringsunderlag
Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och
strategier för:
-

hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras,
hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara och utvecklas,
hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras
och utvecklas och andelen hårdgjorda ytor inte ökas,
hur energianvändningen skall effektiviseras, hur förnybara energiresurser skall
tas till vara och hur utbyggnaden av produktionsanläggningar för fjärrvärme,
solenergi, biobränsle och vindkraft skall främjas.

Det är viktigt att poängtera att delmålet inte handlar om sektorplanering utan sätter fokus på goda beslutsunderlag. Underlaget gör det möjligt att i planering och samhällsbyggande belysa målkonflikter mellan de utpekade sakfrågorna och andra samhällsmål, att redovisa alternativa vägval och att redovisa konsekvenser. Den lokala anpassningen är av stor betydelse. För både översiktsplaner och detaljplaner betonas
planprocessen och samrådets funktion att förbättra beslutsunderlaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Processen skall kännetecknas av dialog och öppenhet.
Det handlar här om funktionsintegrering. Med funktionsintegrering menas inte bara
trafikmiljön utan strategier för förtätning av t ex bebyggelsen, handelslokaliseringar
mm. Utbyggnad av småorter med god tillgång till kollektivtrafik. Miljöanpassade transporter och minskad bilanvändning.
De kulturhistoriska värdena behöver inte bara uppmärksamhet och skydd utan också
förvaltning och vård. Förändrade värderingar och nya hotbilder kräver att de kulturhistoriska beslutsunderlagen hålls aktuella och förankras hos allmänheten. Handböcker
och goda exempel behövs för estetiska och kulturhistoriska värden.
Tätt kontra glesare stadsbyggande är ett klassiskt tvisteämne. Den biologiska och den
ekologiska kompetensen måste delta i planeringen och det strategiska arbetet. När
det gäller grönstrukturfrågor i och nära tätorter behöver ur ett planeringsperspektiv sociala och kulturella aspekter beaktas.
Kommunens möjligheter att arbeta med energianvändningen i den fysiska planeringen
behöver analyseras. Energiförsörjnings- och energihushållningsfrågor är i liten grad integrerad i den fysiska planeringen.
Det är viktigt att anlägga en helhetssyn på miljön, både i staden, i små samhällen och
på landsbygden.

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse
Den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen skall senast 2010 vara identifierad och
program finnas för skydd av dess värden. Samtidigt skall minst 25 procent av den
värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad.
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Kulturhistorisk värdefull bebyggelse är inget definitivt begrepp som kan avgränsas en gång för
alla. Tidens gång, rivningar och förändringar gör
att tidigare vanliga byggnadskategorier blir sällsynta och måste tillmätas ett större värde. Samhällsförändringar och ändrade synsätt medför
förskjutningar inom kulturvården.
Allt fler är intresserade av och uppskattar den
äldre bebyggelsen och dess kulturvärden. Miljön
har blivit en konkurrensfaktor som även avspeglar sig i en betalningsvillighet, vilket såväl kommuner som fastighetsförvaltare uppmärksammat.
Kunniga och intresserade fastighetsägare och
en adekvat användning ger det bästa skyddet för
en byggnad. Det behövs ett kunskapsunderlag
för identifiering av värdefulla bebyggelsemiljöer
och byggnader. Även industrialismens och modernismens miljöer bör uppmärksammas. Det gäller att identifiera vilka behov som
finns att komplettera byggnadsinventeringar, områdesprogram mm.
Att utarbeta detaljplaner och områdesbestämmelser för att säkerställa miljöer och
byggnader.

Buller
Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överskridande de riktvärden
riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med fem procent till år
2010 jämfört med 1998.
Riksdagen antog 1997 följande riktvärden för trafikbuller, som inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse:
- 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
- 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
- 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
- 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Detta bör också gälla för befintlig bebyggelse med prioritet på inomhusvärdena.
Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem och är en av de miljöstörningar som
berör flest antal människor i Sverige. Drygt två miljoner människor bedöms vara utsatta för trafikbuller som överskrider riksdagens riktvärden.
Det är angeläget att tillämpningen av sk ”tyst sida” vid bostadsbebyggelse utvärderas
och utvecklas. I tätorterna är det ofta inte möjligt att uppnå riksdagens riktvärden utomhus i den befintliga bebyggelsen. Då accepteras ibland lösningar där riktvärdena
endast uppnås på ena sidan av ett hus om hälften av boningsrummen ligger mot denna sida. En ”tyst sida” mot en gård och en bullrigare mot en gata kan av människor
upplevas som en godtagbar miljö, förutsatt att den tysta sidan verkligen är tyst och
inte belastas av t ex bullrande fläktar.
Ljudmiljön bör i större utsträckning beaktas i planeringen.
Riktlinjer för hur bullerproblematiken skall hanteras i kommunen bör utarbetas.
Se vidare resonemang angående buller under särskilt avsnitt, Buller.

Uttag av naturgrus
År 2010 skall uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner ton per år och andelen återanvänt material utgöra minst 15 procent av ballastanvändningen.
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Syftet med delmålet är i första hand att långsiktigt skydda den ändliga naturresursen
naturgrus, d v s av naturen sorterade jordarter. I andra hand avser målet också att
stödja den övergripande strategin för kretslopp och hushållning. I ett långsiktigt hållbart samhälle ska naturgasavlagringar finnas kvar som grundvattenmagasin.
Det minskade uttaget av naturgrus kan nås genom att regionala underlag om materialförsörjning tas fram, samt att kunskapsöverföring mellan olika landsdelar och inom industrin om hur bergkross kan användas i stället för naturgrus. Återanvändning av material bedöms inte ha någon nämnvärd påverkan.

Avfall, Deponerat och genererat avfall
Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minskas med minst 50 procent till
år 2005 räknat från 1994 års nivå samtidigt som den totala mängden genererat avfall
inte ökar. Delmålet syftar till att stimulera resurshushållning genom minskad deponering och generering av avfall.
Delmålet omfattar allt avfall.
De två delarna i målet, mängden deponerat avfall och mängden genererat avfall, påverkas av något olika aktörer och drivkrafter och regleras på olika sätt i lagstiftningen.
Deponering av avfall är till stora delar reglerat i lag medan arbetet med generering av
avfall mest sker på frivillig väg.
Vid beskrivning av avfallsslagen så används uttrycken konsumtionsavfall och produktionsavfall.
Med Konsumtionsavfall menas:
- hushållsavfall
- park och trädgårdsavfall
- icke branschspecifikt avfall
- slam från reningsverk och enskilda avlopp
- bygg- och rivningsavfall
Med produktionsavfall menas:
- Det fasta och flytande avfall som uppkommer som en direkt följd av företagets
produktion

Avfallsdeponier
Samtliga avfallsdeponier har senast 2008 uppnått enhetlig standard och uppfyller högt
uppställda miljökrav enl EU:s beslutande direktiv o deponering av avfall.
Det senaste årtiondet har medvetenheten och kunskapen i samhället ökat om hanteringen av avfallet och då även det slutliga omhändertagandet vid deponin. De samhälliga drivkrafterna för att förbättra standarden på deponierna är främst oron för föroreningsspridningen. Miljöpåverkan från deponier består främst av läckage av förorenat
lakvatten till omgivningen och utsläpp av metangas.
Det ökade kraven som delmålet ställer innebär att antalet deponier kommer att minska
drastiskt framöver. En minskad mängd avfall till deponi i kombination med höjda krav
gör att kostnaden för att driva en deponi ökar kraftigt. På sikt kommer det således att
bli ett färre antal, men volymmässigt större, deponier.
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Energianvändning m m i byggnader
Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre
2010 än år 1995. Detta ska bland annat ske genom att den totala energianvändningen
effektiviseras för att på sikt minskas.
I princip har all form av utvinning och omvandling av energi någon form av miljöbelastning/miljöpåverkan.
Övergången
från
fossila
bränslen till förnybara är viktig
för att minska miljöbelastningen,
men lokalt kan ju även förnybara
bränslen orsaka miljöbelastning,
t ex genom stoft från småskalig
vedeldning. Energieffektivisering
kan uppnås genom effektivare
använd energi och därmed
mindre behov av energi för
samma verkan. Den kan också
uppnås genom att effektivare
producera energi och därmed få
ut mer energi med samma eller mindre insats. Sammanfattningsvis kan energieffektivisering beskrivas som att få så mycket nytta som möjligt per insatt resurs. Utbyggnaden av fjärrvärmesystem och teknikutvecklingen gynnar delmålet, under förutsättning
att förnyelsebar energi används.

Inomhusmiljö
År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför
skall det säkerställas att:
- samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under länge tid senast år
2015 har en dokumenterad fungerande ventilation,
- radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m³ luft, och
att
- radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft.
Delmålet om inomhusmiljö härrör sig från ”Regeringens proposition 2001/02:128 om
Vissa inomhusmiljöfrågor”. Propositionen innefattar också behov av uppföljning för att
komma till rätta med fukt, mögel, buller och kemiska ämnen samt att förbättra luftkvaliteten inomhus i framför allt skolor och förskolor. I samband med inomhusmiljöpropositionen tillsattes utredningar om Plan- och bygglagstiftningen samt om byggfelsförsäkring, byggnadsdeklarationer och om möjligheterna till utvidgande av fastighetsregistret
att även omfatta uppgifter om radonstatus, utförda kontroller av ventilationsanläggning
(sk OVK-status) samt uppgifter om byggnadernas energiprestanda i överensstämmelse med EU:s Direktiv om Byggnaders energiprestanda. Det kan konstateras att inomhusmiljöproblematiken är större än vad ett delmål inom God bebyggd miljö kan spegla
varför det finns skäl att formulera fler delmål om inomhusmiljön.

Breddat perspektiv på God bebyggd miljö – andra aspekter
Dessa aspekter är trygghet mot brott i bebyggelsemiljön, tillgänglighet och människors
möjlighet till delaktighet i miljöarbetet.
Att man känner sig trygg är centralt för upplevelsen av den bebyggda miljön. Känslan
av trygghet kan bero på många olika faktorer, men grundläggande är att man känner
att riskerna för att råka ut för trafikolyckor, andra olycksfall eller brott mot person eller
egendom är små. I den starkt funktionsuppdelade staden riskerar man att stadskärnan
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blir helt övergiven på kvällar och nätter. På kvällen, när butikerna har stängt och de
som har sina arbetsplatser i stadskärnan har slutat för dagen.
Trafiksystemets utformning tex placering och utformning av hållplatser och stationer är
viktiga för tryggheten kring de kollektiva färdmedlen.
Många upplever otrygghet i parker och gröna områden. För att öka tryggheten och
minska möjligheten till eventuell brottslighet i parker och andra grönområden kan områdena utformas så att gångvägar lätt går att överblicka.
För trivsel och trygghet i bostadsområden är skötsel väsentlig. En vårdad byggnad
och en välskött utemiljö bär budskapet att det finns en ägare som bryr sig och tar ansvar för platsen.

Trygghet mot brott i bebyggelsemiljön
Man kan i den kommunala planeringen och utformningen göra mycket för att öka
tryggheten i stads– och boendemiljön. Några utformningsprinciper som gäller i stort
sett alla miljöer är:
- Överblickbarhet
- Synlighet
- Orienterbarhet
- Tillgänglighet
- Rumsliga
ansvarsförhållanden
- Förvaltning
- Belysning
- Livfulla platser
- Tidsanvändningsmönster

Tillgänglighet
Tillgänglighet kan utifrån God bebyggd miljö tolkas som både kvaliteter i utformningen
av offentliga platser och byggnader samt tillhandahållande av goda kommunikationer
som ger en god tillgänglighet för alla, även för den med funktionsnedsättning. En god
tillgänglighet för funktionshindrade ger i allmänhet också en god tillgänglighet för alla
andra.
Det är angeläget att synliggöra tillgänglighetsaspekten i en tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsaspekterna bör stärkas i den fysiska planeringen och införlivas i både
översiktsplan och detaljplan.

Delaktighet, miljöengagemang och ändrat beteende för att nå miljökvalitetsmålen.
Att förbättra miljösituationen är enligt regeringen i miljöpropositionen 2000/01:130 allas ansvar. För att vara villiga att ta ett sådant ansvar måste människor känna sig delaktiga och engagerade i miljöfrågor. Viktiga faktorer för detta är:
-

Insikt om miljöproblemens allvar, om nödvändigheten av att miljöförbättrande
insatser måste vidtas, samt om att man själv måste göra något

-

Handlingsutrymme med makt och möjligheter att genomdriva miljöförbättringar
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-

Personligt ansvar, vilket innebär att man känner en skyldighet och vilja att uträtta miljöinsatser

-

Självförtroende med tro på sin egen förmåga
att vidta miljövänliga handlingar

-

Kunskap utifrån information om olika möjliga
insatser som finns för att förverkliga målen

-

Sociala normer som bygger på ömsesidigt förtroende

Kommunen har en viktig roll i att skapa bra strukturer
och system som underlättar för medborgarna att vidta
åtgärder och att engagera sig. Ökad delaktighet i
tidiga skeden av den fysiska planeringen eftersträvas.
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4. ALLMÄNNA INTRESSEN
4.1 BEFOLKNING OCH BOENDE
4.1.1 BEFOLKNING
Hittillsvarande befolkningsutveckling
År 1952, då Håbo kommun bildades, var antalet invånare i kommunen c:a 2 750. Från
detta år fram till mitten av 1960-talet var befolkningsökningen i kommunen måttlig. Invånarantalet 1965 var c:a 3 700.
Vid slutet av 1960-talet inleddes ett intensivt bostadsbyggande i kommunen och detta
pågick ända fram till slutet av 1970-talet. Bostadsbyggandet medförde en kraftig inflyttning till kommunen och under perioden 1967 - 1979 ökade antalet invånare från 3
979 till hela 13 065. Det var framför allt i Bålsta samhälle som befolkningen ökade.
Under 1980-talet har befolkningen inte ökat i samma snabba takt som tidigare. Detta
beror till stor del på ett minskat bostadsbyggande och därigenom en minskad inflyttning. Under åren 1980 till 1989 ökade befolkningen med 1 956 personer.
Utvecklingen under 1990-talet följer den under 1980-talet. Befolkningsökningen var 2
078 personer eller 13,7 procentenheter under åren 1990-99. I slutet av denna period
uppgick befolkningen till 17 287.
Under 2000-talets fem första år har utvecklingen saktats ned något. 910 personer har
tillkommit, vilket ger en ökning på 5,2 procentenheter. Vid årsskiftet 2004-5 bestod befolkningen av 18 378 personer.
Befolkningsutvecklingen under senare år, illustreras av kurvdiagrammet nedan.
Figur 1. Befolkningsutveckling år 1968- 2004
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Ålderstruktur
Håbo har en förhållandevis mycket ung befolkning med ett överskott i barn- och ungdomskullarna, i förhållande till riket i övrigt. Kommunen har också en större andel yngre medelålders personer i åldern 35-49-åringar. Andelen personer som är 65 år och
äldre är däremot betydligt lägre i kommunen jämfört med riket.
Även hushållsstrukturen i Håbo skiljer dig markant jämfört med strukturen i riket. Håbo
kännetecknas av en mycket hög andel flerpersonshushåll och en låg andel enpersonshushåll.
Åldersstrukturen kan studeras i tabellen nedan.
Tabell 1. Åldersstruktur i Håbo jämfört med riket och länet

Håbo kommun

riket

Uppsala
län

Ålder

antal

%

%

%

0-6

1 834

10

7,4

7,7

7-9

756

4,1

3,3

3,4

10-12

936

5,1

4,0

4,1

13-15

955

5,2

4,2

4,4

16-19

1 006

5,5

5,0

5,2

20-29

1 739

9,5

11,9

14,1

30-44

4 500

24,5

20,9

21,0

45-64

4 928

26,8

26,1

25,6

65-w

1 724

9,4

17,2

14,5

18 378

100,0

100,0

100,0

40,8

39,0

Summa
Medelålder

36,4

Den historiska förändringen av befolkningens ålderssammansättning framgår av pyramiddiagrammet nedan. En över tid åldrande befolkning framträder tydligt.
Figur 2. Ålderstruktur i Håbo år 2004, jämfört med år 1982 (Bakomliggande pyramid).

De grupper som har ökat mest återfinns i den äldre delen av befolkningen. 45-64 åringar har ökat med 164 procentenheter mellan de både jämförda åren. Gruppen 65-
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79-åringar har växt med 149 procentenheter och 80-åringar samt äldre, med 231 procentenheter. Andra grupper, såsom den antalsmässigt betydande gruppen 30-44åringar, återfinns på samma antalsmässiga nivå år 2004 (4 500) som år 1982 (4 489
personer). Antalsmässiga svängningar uppåt och nedåt har dock förekommit under
perioden.

Befolkningens geografiska fördelning
Befolkningen kan fördelas på tre huvudområden enligt nedan:
1. Bålsta tätort samt omland (planområde för fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort),
d v s Kalmar och Yttergrans församlingar
2. Övergran samt Krägga, d v s Övergrans församling
3. Skoklosterhalvön, d v s Skokloster och Häggeby församlingar
Temakarta 1. Befolkningsområden
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Tabellen nedan visar befolkningen spridd av på dessa tre huvudområden.
Tabell 2. Befolkningsfördelning och utveckling
Område

År 1982

År 2004

12 148

14 807

2 659

573

1 087

514

Bålsta tätort
Övergran + Krägga
Skoklosterhalvön
Kommunen

Förändring 82 - 04

925

2 484

1 559

13 646

18 378

4 732

En jämförelse av befolkningsstrukturerna i dessa områden visar att de till stor del är
likartade. Respektive område har dock vissa utmärkande egenskaper. Dels har skolbarn en större andel i Skokloster än i övriga delar, dels är andelen medelålders i något
större proportion i Övergran och Krägga slutligen har den överlag lilla gruppen 20-29åringar en större proportion i Bålsta tätort, än i övriga delar. Se stolparna i nedan diagram.
Figur 3. Ålderstruktur år 2004 i Bålsta, Övergran+Krägga samt Skoklosterhalvön
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Framtida befolkningsutveckling
I tabellen nedan redovisa tre olika befolkningsframskrivningar för kommunen fram till
år 2030. Framskrivningarnas osäkerhet ökar med tiden. Fram till år 2014 har framskrivningarna något olikartade antaganden vad gäller utflyttning och fruktsamhet. Efter
2014 har befolkningsberäkningarna lägre variationer i dessa antaganden.
Betraktar man inflyttningen till kommunen, är denna till stor del beroende av tillgången
på lägenheter. Ju fler lägenheter som tillkommer varje år, desto större torde inflyttningen bli till kommunen. I framskrivningarna tas hänsyn till om lägenheter tillkommer
genom småhusproduktion eller om de tillkommer i flerfamiljshus. Den sistnämnda lägenhetstypen tros ej komma att generera lika hög inflyttning.
För att studera hur befolkningen kan komma att utvecklas om lägenhetsproduktionen
varierar, görs tre olika antaganden om byggnationsnivån.
Således, det som främst skiljer prognoserna åt är antaganden om årligt lägenhetstillskott. Tre byggnationsalternativ finns, vilka genererar tre befolkningsframskrivningar.
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Lågt antagande om byggnation: I genomsnitt 50 inflyttningsfärdiga lägenheter/ år.
Ordinärt antagande om byggnation: I genomsnitt 115 inflyttningsfärdiga lägenheter/
år.
Högt antagande om byggnation: I genomsnitt 150 inflyttningsfärdiga lägenheter/ år.
Tabell 3. Antal invånare i Håbo, enligt de olika befolkningsframskrivningarna, avrundade värden

Årtal (31/12) Min-prognos

Medi-prognos

Max-prognos

(2004)

18 378

18 378

18 378

2010

19 050

20 100

20 850

2015

19 450

21 500

22 750

2020

19 800

22 750

24 500

2025

20 150

23 950

26 150

2030

20 600

25 200

27 850

Som synes skiljer sig folkmängden avsevärt mellan prognoserna. År 2030 är skillnaden drygt 7 200 personer mellan minimum- och maximumprognoserna. Figuren nedan
åskådliggör förhållandet, med koppling till den gångna befolkningsutvecklingen från
1982 fram till idag.
Figur 4. Befolkningsutveckling år 1982-2004, framskrivning av befolkningen enl min. med. max. fr o m år
2005
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Fördelning över åldrar
I figur 2 ovan, noterades att befolkningen i Håbo blivit allt äldre. Denna utveckling
kommer att fortsätta i framtiden. Åldersgrupperna 65-79 samt 80-w står inför kraftiga
framtida ökningar, se diagrammet nedan.
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Figur 5. Utveckling av antalet 0-5-åringar, 6-18-åringar, 19-44-åringar, 45-64-åringar, 65-79-åringar och
80-w-åringar, enl. mediumframskrivningen för år 2004-2030. (Stapel för utgångsåret 2004 i ljusare färg).
Antal
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
80-w

65-79

45-64

19-44

6-18

0-5

0

Åldersgrupp

Detta generar en förskjutning i åldersstrukturen på sikt. En allt större andel av befolkningen kommer att vara i pensionsålder, se ålderspyramiden nedan.
Figur 6. Ålderstruktur år 2030, jämfört med år 2004 (bakomliggande figur).

Fördelning över områden
Mediumframskrivningen kan fördelas på de tre huvudområdena Bålsta tätort + omland,
Övergran + Krägga samt på Skoklosterhalvön, enligt följande
Tabell 4. Befolkningsfördelning 2004 och 2030.
Område
Bålsta tätort
Övergran + Krägga
Skoklosterhalvön
Kommunen

År 2004

År 2010

År 2020

År 2030

14 800

16 200

18 100

19 900

Förändring 04 - 30
5 100

1 100

1 300

1 700

2 100

1 000

2 500

2 650

2 950

3 250

750

18 400

20 150

22 750

25 250

6 850
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Figur 7. Befolkningsutveckling i Bålsta år 2010, 2020, 2030 för åldrarna 0-18, 19-64, 65-79, 80-w, jämfört med år 2004.
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Figur 8. Befolkningsutveckling på Skoklosterhalvön år 2010, 2020, 2030 för åldrarna 0-18, 19-64, 65-79,
80-w, jämfört med år 2004.
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Figur 9. Befolkningsutveckling i Övergran + Krägga år 2010, 2020, 2030 för åldrarna 0-18, 19-64, 65-79,
80-w, jämfört med år 2004.
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Huvuddelen av befolkningstillväxten förläggs till Bålsta tätort, som tros öka med drygt
5 000 personer under planperioden. I de båda andra områdena sker en försiktig tillväxt. Dessa områden tillsammans väntas svara för drygt 25 procentandelar av den totala tillväxten.
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Övergransområdet ökar sin befolkning från en låg utgångsnivå, vilket får tydliga genomslag på samtliga åldersgrupper. Befintligt lägenhetsbestånd i Skokloster har fyllts
upp av inflyttande familjer under början 2000-talet, vilket har genererat höga antalsnivåer i skolålder för utgångsåret 2004. Under kommande år tros området ej komma att
spela en lika stor roll för inflyttningen till kommunen som tidigare och därmed blir även
ökningen av antalet barn i skolålder mer beskedlig, tillförmån för en äldre befolkningssammansättning.
De äldre ökar såväl i Skokloster som i de båda andra områdena. Särskilt i Bålsta görs
stora antalsmässiga ökningar.
Man bör notera att särskilt de båda yngre åldersgrupperna är starkt flyttningsbenägna
och påverkas av byggnation av lägenheter i hög grad. Detta gäller i synnerhet för åldrarna 0-9-år samt 19-35 år. Vilket medför att antalet personer i dessa åldersgrupper
varierar betydligt mellan minimum-, medium- och maximumframskrivningarna. Grupperna i pensionsålder är mer immobila och därmed antalsmässigt mer säkra under
planperioden.

4.1.2 BOSTÄDER OCH BOSTADSMARK
Hittillsvarande bostadsbyggande
Som framgått tidigare pågick det ett intensivt bostadsbyggande i kommunen från slutet av 1960-talet fram till slutet av 1970-talet. Under perioden 1968-1979 byggdes i
genomsnitt c:a 230 lägenheter per år.
Bostadsbyggandet karaktäriserades av stora, enhetligt utformade radhus- och villaområden. Under perioden 1968-79 grundlades många nya bostadsområden i Bålsta med
småhusbebyggelse. Även ett antal flerbostadshus byggdes.
Kommunens målsättning för bostadsbyggandet var bl a att skapa bra boendemiljöer,
med närhet till skogs- och grönområden. Därför spreds bostadsområdena ut över stora ytor och stora områden mellan bostadsområdena lämnades obebyggda.
Även under 1980-talet har det tillkommit nya bostadsområden med småhusbebyggelse. Bostadsbyggandet under 1980-talet har dock till viss del inriktats mot förtätning
och utvidgning av befintliga bostadsområden.
Den totala bostadsproduktionen i kommunen under 1980-talet var betydligt lägre jämfört med tidigare. I genomsnitt har det byggts c:a 130 lägenheter per år.
Under 1990-talets första hälft uppgick byggandet till i genomsnitt 73 småhus och 100
lägenheter i flerfamiljshus per år. Byggnationen bromsades upp andra delen av 1990talet, då det totalt byggdes c:a 40 lägenheter per år.
Under början 2000-talet har bostadsbyggandet åter tagit fart något. Den hittillsvarande
volymen var runt 70-100 lägenheter om året. År 2003 tillkom dock ett större flerfamiljshusområde, vilket drev upp nivån till 180 lägenheter för detta år.
Diagrammen nedan illustrerar utveckling samt den ackumulerade lägenhetsstocken
1965- 2003. Värdena är kalkylerade och bygger främst på folk- och bostadsräkningarna 1970- 1990.
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Figur 1. Färdigställda lägenheter under åren 1965-2003, uppdelade på lägenhetstyp.
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Figur 2. Lägenhetsstock i kommunen, åren 1965-2003.
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Av diagrammen framgår att tillväxten av kommunen varit mycket kraftig. Någon jämn
utvecklingstakt går dock ej att skönja, utan år med rekordbyggnation har avlöst år med
mycket låga nivåer. Detta har bl a fått till konsekvens att kommunal service, i synnerhet barnomsorg och skola, varit underdimensionerad för vissa år och överdimensionerad för andra. En jämnare utvecklingstakt hade skapat färre ansträngningar på servicen.
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Figur 3. Färdigställda lägenheter under åren 1965-2003 i relation till antalet inflyttade år 1968-2003.
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Figur 3 illustrerar sambandet mellan inflyttning och antalet nytillkomna lägenheter på
årsbasis. Bostadsbyggartopparna under slutet av 1960-talet och slutet av 1980- och
början av 1990-talet motsvaras inte av en lika omfångsrik inflyttning. Detta har att göra
med att en stor del av de nytillkomna lägenheterna utgjordes av lägenheter i flerfamiljshus, vilka påverkar inflyttningen till kommunen i begränsad omfattning.
Högre påverkan på inflyttningen har istället byggnation av småhus, vilket också framgår om man tar med figur 1 ovan, i sammanhanget. Då framgår att inflyttningen har
varit särskild rik, i förhållande till antalet byggda lägenheter, under år med kraftig småhusproduktion (och låg produktion av flerfamiljshus), d v s under 1970-talet och andra
delen av 1990-talet. Detta har att göra med att inflyttarnas åldersfördelning, hushållsstorlek och var de härstammar ifrån, skiljer sig mellan flerfamiljshus och småhus. Inflyttare till flerfamiljshus utgörs i högre utsträckning av enpersonshushåll, utan barn,
som vanligtvis också redan är bosatta i Håbo. För inflyttare till nyproducerade småhus
råder ett rent motsatt förhållande.
För att motverka en allt för varierande inflyttning, med tillhörande skiftande påverkan
på barnomsorg och skola, är det således av större vikt att produktionen av småhus
hålls på en jämn nivå, än att produktionen av lägenheter i flerfamiljshus gör det.
Till nästan uteslutande del har tillväxten av kommunen skett i Bålsta tätort. Utanför
tätorten har en del fritidshus permanentats under åren, d v s gjorts om till året runt bostäder. Under 1980-talet har c:a 10-15 fritidshus permanentats per år. Den lägre nivån
är mer applicerbar på senare tids permanentningsvolym.
Flera områden på landsbygden har fritidshus, bl a Krägga/ Stämsvik och på Skoklosterhalvön, områdena Söderskogen och Slottsskogen samt Lugnet. I synnerhet områdena Söderskogen och Slottsskogen har permanentats i hög utsträckning, vilket till
betydande del ligger till grund för den befolkningstillväxt som områdena uppvisat.
En annan faktor som påverkat befolkningstillväxten på Skoklosterhalvön är att det tillkommit ett större område med lägenheter i flerfamiljshus, det s k Idealbyområdet, vilket uppfördes i anslutning till fritidshusområdena Söderskogen och Slottsskogen. Viss
förtätning i form av småhus har också medfört att dessa områden vuxit samman till en
huvudort på Skoklosterhalvön. Begreppet Skokloster tätort kan användas för att ringa
in områdena.
Andra småorter på landsbygden utgörs av Häggeby, som är det tredje bostadsområdet på Skoklosterhalvön, förutom Skokloster tätort samt Lugnet. Längre söderut, i
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Övergrans församling, finns förutom Krägga/Stämsvik även Kivinge och i viss mån
även mindre bostadsagglomerationer vid Övergrans kyrka, Måttan och vid HögstaLunby - Apallboda, vilka således kompletterar bostadsområdesbilden på landsbygden.

Alternativa volymer för det långsiktiga framtida bostadsbyggandet
Nedan visas tre olika huvudalternativ beträffande den långsiktiga framtida bostadsproduktionen i Håbo.
Lågalternativ:

Ett byggande av i genomsnitt 50 lägenheter/år under
den 25- åriga planeringsperioden.

Mediumalternativ:

Ett byggande av i genomsnitt 115 lägenheter/år under
den 25- åriga planeringsperioden.

Högalternativ:

Ett byggande av i genomsnitt 150 lägenheter/år under
den 25- åriga planeringsperioden.
Innefattar: Dessa alternativ bygger på en fortsättning av nuvarande bostadsproduktion.
Konsekvenser: Svagt till starkt växande befolkningsutveckling,
vilken följer nuvarande ökningstakt. Kommunala anläggningar
och service behöver förstärkas i långsam takt, parallellt med
befolkningsutvecklingen. Befolkningen får ett tillskott av inflyttande hushåll. Samtliga åldersgrupper växer svagt, förutom
pensionärsgruppen som stärks betydande. Om ingen särskild
påverkan görs, tillkommer bostadsbebyggelse både i Bålsta
tätort samt, i betydligt lägre nivåer, även i övriga småorter och
på landsbygden.
Huvudalternativens befolkningsmässiga aspekter framgår vidare av avsnittet om Befolkning, se ovan.

Till dessa tre huvudnivåer kan läggas ytterligare två nivåer:
Nolltillväxt:

Innefattar: En väsentligt lägre bostadsproduktion än vad som
varit fallet hittills. Antal tillkommande lägenheter kan vara runt
10 - 40 om året. Tillkommande bostadsbebyggelse utgörs
främst av enstaka småhus, troligen utspridda på landbygden.
Flerfamiljshus byggs ej.
Konsekvenser: Avstannade eller fryst befolkningsutveckling,
totalt sett. Dagen nivå om drygt 18 000 invånare kvarstår. Alternativet medför en förändrad befolkningsstruktur. Stora delar
av de kommunala anläggningarna och servicen, i synnerhet
inom barnomsorg och skolomsorg, är överdimensionerad. Omfördelning sker till förmån för äldreomsorg, då pensionärsgruppen kommer att öka kraftigt storleksmässigt. Andra befolkningsgrupper, såsom barn och skolungdomar och de skatteintäktsmässigt närande yngre och äldre yrkesverksamma, minskar antalsmässigt.

Maximeringstillväxt:

Innefattar: En väsentligt högre bostadsproduktion, än vad som
varit vanligt under senare år. Antalet tillkommande lägenheter
är runt 200 -300 om året. Bostadsbebyggelsen tillkommer antagligen koncentrerat till Bålsta tätort, men även på landsbyg-
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den i större omfattning. Både småhus samt flerfamiljshus behöver tillkomma i stor omfattning.
Konsekvenser: Mycket starkt växande totalbefolkning. Stor inflyttning utifrån. Samtliga befolkningsgrupper stärks kraftigt.
Alternativet kräver fortlöpande förstärkning av anläggningar,
infrastruktur och service. Både barnomsorg samt äldreomsorg
behöver förstärkas i betydande omfattning.

Bostadsbyggandet i kommunen bör utgå från huvudalternativet mediumnivå, med i
genomsnitt 115 lägenheter (småhus)/år under planperioden. Bostadsproduktionen ska
hållas på en så jämn nivå som möjligt. En fastare antalsstyrning för att utjämna produktionsnivåerna ska eftersträvas.
Fler lägenheter i flerfamiljshus kan tillkomma utöver det årliga tillskottet av småhus för
att komplettera bostadsmarknaden, se vidare under behovsbild.
Nivåer som avviker betydligt från huvudalternativen, d v s som ligger väsentligt högre
eller lägre, får betydande konsekvenser för befolkningssammansättningen och ska
undvikas.
En betydligt lägre bostadsproduktion skulle medföra en minskning av alla åldersgrupper utom pensionärer. Behovet av förskolor, skolor och annan service skulle därmed
minska, samtidigt som äldreomsorg skulle ta en allt större andel av offentliga medel i
anspråk.
En väsentligt högre bostadsproduktion skulle innebära att invånarna blev betydligt fler
i samtliga åldersgrupper. Då behövs förstärkningar i alla typer av service, anläggningar och infrastruktur.

Alternativ rumslig spridning av bostadsbyggandet
För bostadsbyggandet kan åtminstone tre alternativa huvudsakliga schematiska spridningsalternativ ringas in:
1. Koncentration av nya bostäder till Bålsta tätort
2. Decentraliserat (dekoncentrerat), till småorter och Bålsta
3. Utspridd landsbygdsbebyggelse
Se figurerna nedan.
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Figurer 4. Schematiska bilder över spridningsalternativ

Koncentration av nya bostäder till Bålsta tätort
Småorter såsom Slottskogen/Söderskogen samt Krägga/Stämsvik lämnas i nuvarande storlek. Endast enstaka
styckebyggda småhus och viss permanentning av fritidshus utgör tillkommande bostadsbebyggelse.
Inga tillkommande bostäder byggs på landsbygden
Bostadsbyggandet styrs till Bålsta tätort. Tätorten förtätas
och kan göras mer stadslik.
Konsekvenser
•
•
•
•
•
•

Bålsta tätort utvecklas och stärks.
Beroende av vilket tillväxtalternativ som väljs, kan
tätorten göras mer eller mindre stadslik.
Fokus sätts på tätortens funktion och framtida investeringar i anläggningar och service koncentreras dit.
Småorter och landsbygd får stå tillbaka utvecklingsmässigt.
Där är också en minskande och åldrande befolkning
att vänta.
Alternativet är mest ekonomiskt ur samhällssynpunkt.

Decentraliserat, till småorter och Bålsta
Småorter som Slottsskogen /Söderskogen och Krägga /Stämsvik
utvecklas och nya bostäder tillkommer i ökad omfattning
Fritidshusområden i goda lägen förstärks med nya bostäder.
Bålstas tillväxt tonas ned. Tätorten bidrar i lika utsträckning
som andra områden till kommunens tillväxt
Konsekvenser
•
•
•
•
•
•

•

48

Småorter utvecklas och stärks.
Ny befolkning tillkommer, främst i form av barnfamiljer.
Bostäderna kan utgöras av både småhus och flerfamiljshus.
Krympande befolkningstal och åldrande befolkning är
att vänta i Bålsta.
Kommunal service och anläggningar omfördelas från
Bålsta till småorterna.
Transportbehovet ökar. Servicen finns sedan tidigare
på ett ställe, samtidigt ökar befolkningen på andra
ställen.
Alternativet fordrar betydande nyinvesteringar i infrastruktur och service och en kraftig ökning av kollektivtrafiken.

Utspridd landsbygdsbebyggelse
Hela kommunens yta bidrar med mark till nya bostäder.
Till uteslutande del byggs småhus.
Bostadsbyggarna ges stor frihet att själva välja läge. Människan blir ett vanligare inslag i naturområdena.
Flerfamiljshus byggs ej. Endast enstaka styckebyggda villor
tillkommer utspritt i Bålsta.
Konsekvenser
•
•
•

•
•
•

Hela landsbygden nyttjas för nya bostäder.
Lokalisering av bostäder sker med frihet för de
byggande.
Minskande och åldrande befolkning är att vänta i
Bålsta och i mindre tätorter, vilket gör befintlig
service överdimensionerad där.
Ny service kommer troligen att förläggas till knutpunkter på landsbygden.
Transportbehovet (både bil- och busstrafik)
mångdubblas.
Alternativet är starkt kostnadskrävande.

Framtida bostadsbyggnation ska främst förläggas till Bålsta tätort. Detta innebär en
fortsättning på hur tillväxten av kommunen sett ut tills nu.
Till grund för tillväxten av Bålsta ligger det goda geografiska läget. Bålsta fick tidigt karaktären av centrum för den omgivande landsbygden och blev en viktig knutpunkt för
vidare förbindelser ut från kommunen. Bålsta centrala läge i Mälardalen, med goda direkt-kommunikationer till Stockholm, har medfört ett ökande befolkningsunderlag för
kommunen. Under senare tid har pendeltåganslutning och investeringar i motorvägen
samt järnvägen, vilka skär genom Bålstas centrala delar, gjort ”närheten” än mer påtaglig. I takt med befolkningstillväxten, har även investeringar i anläggningar och service koncentreras dit.
I Bålsta finns således både ett gott läge för fort satt expansion, huvuddelen av kommunens befolkning samt god funktionalitet avseende anläggningar, infrastruktur och
service. Det är naturligt att förädla dessa investeringar och möjligheter.
Ett komplement till fortsatta utvecklingen av Bålsta kan utgöras av småorterna och
landsbygden.
Det naturnära boendet kan bl a förläggas till befintliga småorter på landsbygden. Då
behålls merparten av naturen för rekreation och för kommande generationers behov
och Håbos naturkvaliteter skyddas därmed. Samtidigt kan infrastrukturinvesteringar
och befintlig service förädlas och utökas i småorterna.
Av samma anledningar bör tätare bostadsbebyggelse på landsbygden företrädesvis
tillkomma utefter de naturliga stråk som infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik och
VA-ledningar utgör.
Resonemanget kan sammanfattas i nedanstående schematiska bild. Se även karta 12
markanvändningskartan.
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Figurer 5. Schematisk bild över önskvärd spridning av boendet

Presumtiva konsekvenser av de olika spridningsalternativen beskrivs vidare i
miljöbedömningen.

Behovsbild
Sedan 1960-talet har många personer från Stockholm och andra delar av riket, valt att
flytta till Håbo. Främst är det unga barnfamiljer som letar efter ett eget hus, som flyttat
hit, se figuren nedan.
Under åren 1965 - 1980 tillkom c:a 200 bostäder per år och då främst i Bålsta. Det var
mest villor och småhus som byggdes och tätorten utvecklades till det villasamhälle
som det är idag.
Intresset på bostadsmarkanden kretsar än i dag i hög grad kring produktion av enfamiljshus. Det finns således skäl att förmoda att denna utveckling kommer att fortsätta
framöver.
Även under föreliggande planeringsperiod kommer Håbo att locka barnfamiljer. Småhusbyggandet ska tillkomma i den omfattning som angivits under mediumalternativet,
se ovan. Bostäder i flerfamiljshus kan tillkomma därutöver.
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Figur 5. Inflyttarnas åldersfördelning (benägenhet i procentandel).
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I takt med att de tidiga inflyttarnas barn blivit äldre har det även uppstått ett påtagligt
behov av lägenheter anpassade för ungdomars behov. Den nuvarande möjligheten till
bostadskarriär är otillräcklig. Figur 6 nedan, illustrerar den påtagliga utflyttningsbenägenheten för ungdomar (runt 20 till 30 år) utan barn.
Figur 6. Utflyttarnas åldersfördelning (benägenhet i promille).
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Många av föräldragenerationen vill också lösgöra sig från huset och skaffa något
mindre, men tillgången till attraktiva lägenheter är starkt begränsad även för dem.
Problemet är att man inte kan göra en ”boendekarriär” i kommunen - d v s det saknas
bostäder för livets olika skeenden.
Risken är således att många, både unga och äldre, tvingas flytta ifrån kommunen.
Samtidigt flyttar nya barnfamiljer in. De kommer i sin tur att stöta på samma problem
längre fram.
Istället för att Håbo blir ett stabilt samhälle med många sociala kontakter mellan gammal och ung, riskerar det att bli ett genomfartssamhälle med sämre möjlighet att utveckla sin egen kultur och karaktär.
En lösning på problemet vore att bygga fler lägenheter för yngre och äldres behov så
att en ”boendekarriär” inom kommunen underlättades.
För Bålsta är boendeformer för äldre ett nytt fenomen. Det är först idag de första större skarorna av inflyttare börjar närma sig pensionsålder. Alternativa boendeformer för
äldre seniorer finns ej heller att tillgå. Även för denna grupp saknas sålunda möjlighet
till boendekarriär.

51

Således finns viss likhet i situationen för de unga och de äldre. För båda grupperna
behöver lägenheter i flerfamiljshus tillkomma. För den yngre gruppen finns ett starkt
behov av anpassat boende redan idag, medan detsamma är att vänta inom en snar
framtid för den äldre generationen. Om man generaliserar behovsbilden, torde båda
grupperna komma att efterfråga lägenheter i centrala lägen främst i Bålsta, dock med
varierande krav på upplåtelseform. En stor andel äldre kan också väntas efterfråga lägenheter i lugnare miljöer och i närmare kontakt med naturen.
Även andra alternativa boendeformer för äldre med särskilda behov, kommer att efterfrågas i samma utsträckning som de äldre blir fler i tätorten.
Bostadsbyggandet i alternativen ovan, kan t ex fördelas på småhus och flerbostadshus enligt följande:
Lågalternativ
I genomsnitt 40 lgh/år i småhus under 25 år=
I genomsnitt 10 lgh/år i flerbostadshus under 25 år =
Totalt=

1000 lgh
250 lgh
1250 lgh

Mediumalternativ
I genomsnitt 85 lgh/år i småhus under 25 år=
I genomsnitt 30 lgh/år i flerbostadshus under 25 år=
Totalt=

2150 lgh
750 lgh
2900 lgh

Högalternativ
I genomsnitt 100 lgh/år i småhus under 25 år=
I genomsnitt 50 lgh/år i flerbostadshus under 25 år=
Totalt=

2500 lgh
1250 lgh
3750 lgh

Befolkningsframskrivningarna i tidigare avsnitt, ansluter till bostadsbyggandet enligt
huvudalternativen ovan. Befolkningsframskrivningarnas huvudsakliga syfte för planen
är att indikera hur mycket mark som behöver säkerställas för att tillgodogöra bostadsintresset. Lägenheter i flerfamiljshus kan i tillkomma i något högre utsträckning än vad
som angivits ovan, utan att framskrivningarna påverkas i alltför stor utsträckning1.
För dimensionering av bostadsområden används högalternativet. Detta då framtiden
är okänd, men med viss säkerhet kan förväntas ligga inom spektrumet mellan minframskrivning och max-framskrivning.
Om hänsyn tas till högalternativet skapas förutsättningar för en realistisk plan- och
markberedskap. Detta är viktigt då Håbo är relativt liten sedd till ytan, med begränsade geografiska expansionsmöjligheter.
Begränsade expansionsmöjligheter för en hög tillväxt gör det även viktigt att söka förtäta och komplettera den befintliga bostadsutbredningen och därmed minimera intrång
på själva uppfattningen av kommunen som en plats med naturen som ett viktigt inslag
i livsmiljön.
Om planen ger utrymme för en balanserad expansion som vidmakthåller nuvarande
bostadsutbredning, behålls den nära kontakten med naturen som ett viktigt inslag i
livsmiljön under planperioden.
En fortsättning av utbyggnaden enligt befintliga spår, medför även förutsättningar för
en god samhällsekonomi. Om den större delen av expansionen blir förlagd till Bålsta
och i mindre utsträckning även till småorter och infrastrukturstråk på landsbygden,
finns där redan goda förbindelser i form av större trafikleder, kollektivtrafik, kommunal
service och VA-anläggningar.

1

Detta har att göra med att inflyttarnas åldersfördelning och var de härstammar
ifrån, skiljer sig mellan flerfamiljshus och småhus. Se vidare under hittillsvarande
bostadsbyggande, tidigare i texten.
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Flexibel planberedskap
De markområden som rekommenderas för nya bostäder beräknas kunna rymma i
runda tal 650 lägenheter + tillkommande tomter och mindre områden med tätare bostadsbebyggelse på landsbygden, företrädevis inom de s k VA-stråken.
I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2002, fanns beredskap för 51125362 lägenheter i form av småhus och i flerfamiljshus. Av dessa beräknas markutrymmen för 2225 småhus, 1985 flerfamiljshus och 200-450 lägen för styckebyggnationer finnas kvar. Totalt kvarvarande planutrymme i Bålsta är alltså 4410- 4660 lägenheter.
Ett bostadsbyggande enligt högalternativet ryms gott och väl inom planen för Bålsta
tätort. Bostadsintresset är därmed tillgodosett inom befintlig fördjupad plan. Nya områden i föreliggande plan kan därför ges mer komplementära uppgifter.
Det antalsmässiga glappet mellan planberedskapen för nya bostäder och maxalternativet, ger även en möjlighet till flexibel planberedskap. Detta då den antalsmässiga målsättningen kan tillgodoses utan att samtliga markområden bebyggs under
planperioden. Målsättningen kan också tillgodoses med ett mindre antal lägenheter
byggs (lägre exploateringsgrad) inom områdena.
I mediumframskrivningen har i runda tal 25 % av byggnationen förlagts till områden
utanför Bålsta tätort. (I början av prognosperioden är siffran något lägre). Om hundrafemton bostäder byggs eller omvandlas till små bostadshus per år, tros därmed 30 tillkomma utanför huvudorten. Detta skulle medföra ett markbehov om omkring 750 bostäder i småorter samt i stråken under planperioden.

Markområden för det framtida bostadsbyggandet
Markområden för bostäder i Bålsta tätort finns redogjorda för i Fördjupad översiktplan
för Bålsta tätort (Dnr: KS 2001/0007).
En inventering har utförts för att finna markområden som är lämpliga för ny samlad
bostadsbebyggelse utanför Bålsta tätort. Nedan redovisas de områden som bedöms
som lämpliga att exploatera för bostadsändamål. Områden är ej placerade i någon utbyggnadsordning.
En av grundförutsättningarna för ny samlad bebyggelse utanför Bålsta tätort är att området inom en snar framtid kan anslutas till det kommunala va-nätet. Ytterliggare faktorer som tagits stor hänsyn till är bl.a. kollektiv trafikförbindelser, befintligt vägnät m.m.
För enskild nybyggnation utanför stråken gäller att nya enskilda bostadshus kan tillåtas tillkomma om det ej bedöms medföra negativa konsekvenser för samhällsbyggandet i stort.
I glesbyggd, utanför de s.k. stråken, kan enskild ny bebyggelse även tillåtas tillkomma
genom smärre komplettering utan planläggning. Främst i anslutning till befintlig bebyggelse där hänsyn har tagits till övrig bebyggelse samt kulturlandskapet. Smärre
komplettering får dock ej ske för att successivt bygga upp en grupp bostäder utan
planläggning.

För att anpassa ny bebyggelse till landskapsbilden har nya områden till stor del lagts i
brytningsgränsen mellan odlings- och skogslandskapet.
Ett område, Erikslund, kvarstår från föregående översiktsplan.

53

Områdena finns redovisade på KARTA 3.
Område

Nr.

Antal småhus

Kivinge
Slottsskogen/Söderskogen
Erikslund
Måttan Öst
Måttan Väst
Vreta
Krägga/ Stämsvik

B1
B2
B3
B4
B5
VB 1
VB 2

100 villatomter
Mellan 30 till 60 lgh i småhus.
Mellan 50 till 75 lgh i småhus.
15-25 villatomter
Enligt detaljplan 241, 17 villatomter
Förtätning av sommarstugeområde.
Förtätning av sommarstugeområde.

Områdena beskrivs mer ingående under avsnittet mark- och vattenanvändning.

Målsättningar
De markområden som reserveras för nya bostäder ska sammanlagt kunna ge utrymme för ett bostadsbyggande enligt högalternativet, d v s i genomsnitt 150 lägenheter/år under den 25- åriga planeringsperioden. (Ett bostadsbyggande enligt maxalternativet kräver sålunda markområden som totalt ska kunna ge utrymme för drygt
3750 nya lägenheter.)
Nya bostäder skall lokaliseras så att kommunala investeringar kan nyttjas rationellt
och så att kollektivtrafik och annan service lätt kan ordnas.
Större nya områden bör utformas med en blandning av bostadstyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer.
Bostadsbyggandet skall ske så att attraktiva boendemiljöer skapas i samklang med
platsens speciella förutsättningar, t ex vad gäller natur- och kulturvärden. För att skapa en berikande och levande miljö, beaktas möjligheten att integrera boende och verksamheter.
Detaljplanläggning av större nya bostadsområden skall föregås av ett programarbete.
Värdet av pluralism i boende och befolkning bör beaktas.

4.2 SYSSELSÄTTNING, NÄRINGSLIV
OCH OMVÄRLD
4.2.1 SYSSELSÄTTNING
Geografisk fördelning
I förhållande till folkmängden har Håbo en liten egen arbetsmarknad. Som framgår av
tabellen nedan har kommunen, av tradition, en mycket stor utpendling.
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67 % av den förvärvsarbetande befolkningen pendlar ut från kommunen. Till uteslutande del är stockholmsregionen målet för arbetsresan. Beroendet av stockholmsregion är således stort i arbetsmarknadsmässiga termer.
Tabell 1. Sysselsättningsbalans år 2002. Källa: SCB, AMPAK 2002
Förvärvsarbetande befolkning
Arbetstillfällen
Utpendling
Inpendling
Nettopendling

9 526
4 477
6 378
1 339
-5 039

Drygt 80 % av den förvärvsarbetande befolkningen i Håbo kommun finns i Bålstaområdet. En ungefär lika stor andel av alla arbetstillfällen finns också i Bålsta.
Sysselsättningsbalansen i kommunens olika delområden år 2002 framgår av diagrammet nedan.
Figur 1. Sysselsättningsbalans på områdesnivå. Förvärvsarbetande (nattbefolkning), arbetstillfällen
(dagbefolkning), inpendling och utpendling år 2002. Källa: SCB, AMPAK 2002
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* Arbetstillfällen som SCB ej kunnat tillföra till kommunområden, totalt 766. Detta medför även att inpendlingsstaplarna
ska vara något högre för att korrekt avspegla verkligheten. Notera även att inpendling och utpendling både avser
till/från övriga kommunen såväl till/från andra kommuner.

Näringslivet i kommunen domineras av småföretag och ett mindre antal medelstora företag. Till stor del finns dessa lokaliserade till Bålsta tätort. Endast fyra privata arbetsställen med fler än 20 anställda finns på landsbygden. Figur 2 redovisar arbetsställen
utanför Bålsta tätort inom privat och offentlig sektor, efter storlek på arbetsstället.
Områden som är sysselsättningsmässigt utmärkande är främst Skokloster tätort och i
viss mån även Krägga / Stämsvik. Offentlig verksamhet inbegriper här arbetsställen
inom statlig verksamhet, kommunen samt stiftelser. Den offentliga verksamheten på
landsbygden är främst koncentrerad till Skokloster tätort, där den utgörs av kommunala arbetsställen inom skola och omsorg. Även utanför Skokloster tätort återfinns ett par
offentliga arbetsställen. På Biskops-Arnö finns en stor folkhögskola. Vid Sjönäs (Varpsundet) har Kungliga Biblioteket en bokdepå (Statens Biblioteksdepå).
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Temakarta 2. Arbetsställen utanför Bålsta tätort i privat och offentlig sektor efter storleksklass Källa:
SCB, CFAR 2003-06-10).
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Näringslivsstruktur och utpendling
Utmärkande för kommunens näringsliv är bl a en förhållandevis stark byggbransch. Ett
stort antal företag och verksamma personer finns inom bygg- och anläggningsindustrin samt inom angränsade näringar. De mest betydelsefulla näringarna sedda till antalet sysselsatta i Håbo är, förutom byggbranschen, Handel, kommunikationer samt
Utbildning och forskning. Det stora flertalet av de anställda inom utbildningsområdet
återfinns främst inom förskola och skola inom den offentliga sektorn. Av tabellen nedan framgår annars att spridningen på arbetstillfällena är stor. Noterbart är att den med
svenska mått mätt betydelsefulla tillverkningsnäringen, för en ganska begränsad roll i
kommunen.
Ser man även till den förvärvsarbetande nattbefolkningen, framgår dock att många
håbobor sysselsätts i tillverkningsnäringen (främst inom El- och optikproduktion, Livsmedel samt Grafisk produktion) på annan ort än i Håbo. Andra näringar som sysselsätter Håboborna är framförallt Handel och kommunikationer, Finansiell verksamhet
och företagstjänster. Många av de som arbetar inom Handel och kommunikationer
finns inom branscherna Parti- och agenturhandel, Transport och magasinering samt
Detaljhandel. Betydelsefulla branscher inom Finansiell verksamhet och företagstjänster är Datakonsulter och dataservicebyråer, Banker och kreditinstitut samt branschen
Andra företagstjänster.
Av hävd är även Hotell- och restaurangverksamhet samt Rekreationsbranschen, vilka
återfinns under Personliga och kulturella tjänster, betydelsefulla branscher för håboborna. Relativt många arbetstillfällen finns lokalt hos ett flertal Kursgårdar och upplevelseföretag. Många håbobor pendlar även ut från kommunen för liknande arbetsuppgifter.
Utmärkande är också att relativt få är sysselsatta inom offentlig förvaltning. Betydligt
högre siffror brukar vara vanligt runt Mälardalen.
Även för den förvärvsarbetande nattbefolkningen framgår dock att sysselsättningsmångfalden är stor.
Förhållandet var och med vad våra förvärvsarbetande är sysselsatta, illustreras av diagrammet nedan.
Tabell 2. Sysselsättning uppdelad på näringsgren. Källa: SCB, AMPAK 2002
Näringsgren

Nattbefolkning

Jord- skogsbruk, jakt, fiske

Dagbefolkning

86

70

Tillverkning, utvinning

1212

494

Energiproduktion, VA

120

13

Byggverksamhet

861

578

Handel, kommunikationer

2564

821

Finansiell verksamhet, företagstj.

1583

534

Utbildning, forskning

860

768

Vård, omsorg

886

381

Personliga, kulturella tjänster

577

377

Offentlig förvaltning mm

560

237

Ej spec

217

204
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Figur 2. Förvärvsarbetande (nattbefolkning) med arbeteplats i Håbo och i annan kommun (utpendlare)
år 2002, per näringsgren. Källa: SCB, AMPAK 2002
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Sysselsättningsgrad (med regionala kopplingar)
Håbo kommun har historiskt sett haft en mycket låg arbetslöshet. Vid årets slut uppgick andelen av den förvärvsarbetande befolkningen som var arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program, till 4,8 procentandelar. Det innebär en fortsättning av
senare års ökning av arbetslösheten. I förhållande till länet i övrigt och till riket, ligger
Håbo fortfarande väl till (se tabellen nedan).
Tabell 3. Andel av befolkningen 16-64 år i arbetslöshet och i program, vid årets slut. Källa: AMS, månadsstatistik

År Håbo Uppsala län
2000 2,8
3,8
2003 4,1
4,8
2004 4,8
5,2

Riket
5,8
6,1
6,6

Med sina många utpendlare och den relativt begränsade egna arbetsmarkanden, är
håbobornas sysselsättning starkt kopplad till den ekonomiska utvecklingen i andra regioner. En förutsättning för låg arbetslöshet är därmed att angränsade områden utvecklas på ett positivt vis samt att Håbo fungerar väl avseende de funktionella eller
kommunikationsmässiga kopplingarna till dessa områden.
I huvudsak utgör Stockholmsregionen mottagningsort för de många utpendlande håboborna. Särskilt betydelsefulla områden öster om Håbo är Stockholms innerstad,
Barkarby/Jakobsberg, Kista och Arlanda, i de norra och nordvästra delarna av Stockholmsregionen.

4.2.2 HÅBOS OMVÄRLDSFÖRHÅLLANDE
NÄRINGSLIVSFÖRUTSÄTTNINGAR

OCH

Omvärldsrelationer
Håbo ligger strategiskt väl till och har ett centralt läge i Mälardalen. Närheten till
Stockholm har genererat starka funktionella kopplingar dit. Under senare tid har investeringar i motorvägen E18 samt tågförbindelser via Mälarbanan gjort ”kopplingarna”
än mer påtagliga.
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Håbo kommun ingår i Uppsala län, men ansluter till Stockholms län rent funktionellt.
Utpendlingen är kraftig både till Stockholms inre delar samt till regionerna "Nord" och
"Nordväst". Drygt 5300 kommuninvånare har sitt arbeta dessa områden. Boende och
levnadsmässigt ansluter befolkningen i kommunen kanske mer till region Nordväst, än
till andra delar av det egna länet. Denna utveckling har kommit att stärkas med pendeltågsstoppet, vilket ger in- och utresemöjligheter under en stor del av dygnet.
Figur 3. Huvudsakliga utpendlingsorter och storlek. Källa: SCB, AMPAK 2002

Stockholm
(Kista); 2327

Nacka; 33
Huddinge; 44
Västerås; 50
Danderyd; 53
Täby; 87
Upplands-Väsby;
203
Sundbyberg; 205

Järfälla; 742
Uppsala; 227
Enköping; 242
Sollentuna; 245

Upplands-Bro;
675

Sigtuna; 383
Solna; 544

Även det lokala näringslivet har påverkats och stärkts av de förbättrade funktionella
kopplingarna till Stockholmsregionen. Både antalet arbetstillfällen och inpendlingen
har ökat i omfattning under senare år. Fortfarande ligger inpendlingen dock på låga
nivåer jämfört med utpendlingen. Se pendlingsfigurerna.
Figur 4. Huvudsakliga inpendlingsorter och storlek. Källa: SCB, AMPAK 2002

Haninge; 10
Enköping; 413

Täby; 12
Huddinge; 12
Eskilstuna; 13
Solna; 13
Botkyrka; 14
Sundbyberg; 20
Västerås; 24

Stockholm; 165

Sollentuna; 24
Upplands-Väsby; 25
Sigtuna; 37
Järfälla; 53

Upplands-Bro; 140
Uppsala; 135

I Stockholmsregionen finns ett antal områden är särskilt viktiga för kommunens utveckling.
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Håbo har särskilt starka kopplingar till Stockholms innerstad samt arbetsområdena i
Kista, Barkarby och Kungsängen. Senaste RUFS (regional utvecklingsplan för Stockholms län) har som mål att sprida tillväxten ut från Stockholms inre kärna till regionala
kärnor, vilka ligger decentraliserade men strategiskt väl till inom stockholmsregionen.
Två av dessa kärnor finns inom Håbos funktionella region, närmare bestämt Barkarby
och Kista. Lyckas man genomföra decentraliseringstanken väntas ömsesidigheten
med omvärlden, d v s med resten av Mälardalen, öka. Detta p g a att kärnorna ligger
geografiskt sett närmare omgivningen (resten av Mälardalen) än Stockholmskärnan.
Konsekvensen för Håbo blir då än mer påtagliga kopplingar västerut.
Håbos närhet till Arlanda och Arlandas position som internationell storflygplats, utgör
en annan viktig förutsättning för tillväxt. Både Arlanda och Arlandastad är betydelsefulla arbetsplatsområden. Ur strategisk vinkel är närheten till Arlanda viktig, både näringslivet lokalt samt befolkningen drar naturligtvis nytta av den för mer långväga kontakter.
Närheten till Arlandaflygplats och de kunskapsintensiva verksamheterna i Kistaområdet samt till universiteten och högskolorna i Stockholm, Uppsala och Västerås ger
även att Håbo är innesluten i Sveriges viktigaste Kunskapsregion (K-region). Som
konsekvens därav finns också en relativt hög andel IT-företag och utpendlare som har
sin utkomst inom de mer kunskapsintensiva näringarna, framför allt i Kista. Delvis outnyttjade delar av K-regionen kan komma att spela en ökande roll för Håbo i framtiden,
se vidare avsnittet Nya regionala arenor, i kapitlet Vägar och kommunikationer.

Lokala konsekvenser och förutsättningar
Det geografiska läget och de kopplingarna som redogjorts för ovan, har skapat möjligheter för Håbo att dra nytta av de goda förutsättningar som erbjuds på annan plats.
Detta understryks bl a av stadig befolkningstillväxt och låg arbetslöshet, trots begränsade lokala sysselsättningsmöjligheter.
Samtidigt som det är viktigt att underbygga och befrämja omvärldskopplingar i positiv
mening, så kan ett alltför starkt omvärldsberoende medföra icke önskvärda konsekvenser för den lokala arenan.
Synkront med det starka beroende av utvecklingen i omvärlden, så saknar kommunen
direkta kanaler för medverkan sådana beslut som påverkar rollen och framtiden i regionen. Detta beror på att kommunen inte tillhör Stockholms län och att den därmed har
begränsade möjligheter att påverka omvärldsrelationerna, så att de fungerar för kommunens bästa.
Ett tydligt exempel på detta är problematiken kring upprustningen av den s k Arlandaförbindelsen mellan Bålsta - Arlanda. Vägen har i vägverkets framtidsplaner givits status som länsobjekt för Uppsala respektive Stockholms län. En uppdelning likt denna
på olika länsmässiga infrastrukturprojekt, där nyttan av investeringen ej är likvärdig på
båda sidor av gränsen, medför risk för nedprioritering av projektet både vad avser finansiering och genomförande, oavsett om nyttan är betydande för ett stort omland. En
mer mälardals-funktionell syn på förbindelsen hade istället gjort den högprioriterad.
Ett annat exempel är trängselavgifternas bieffekter. För att möta ett allmänt ökat resande i kollektivtrafiken i Mälardalen och särskilt från de kommuner som är starkt
kopplade till Stockholmsregionen, måste effektförmildrande åtgärder tillskapas kommunikationssystemen även för kommuner som ligger utanför länet. Sådana fördelningsfrågor och kapacitetshöjningar har naturliga arenor inom Stockholms län, men
inte utanför.
Ett tredje exempel är den differentierade prisnivån för färdbevis mellan Uppsala län
och Stockholms län. Högre subventionsnivå i Stockholms län gör priset för en resa
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lägre där. Önskar resenären färdas med pendeltåg från Stockholms län till Bålsta, tas
en betydande tilläggsavgift. Gemensamma prisnivåer i Mälardalen, skulle generera
förbättrad funktion i systemet för dem som reser inom den funktionella regionen.
Frågor likt dessa kan inte lösas inom den egna kommunen eller ens inom det egna länet, utan här behövs gränsöverskridandeperspektiv och fasta samarbetsformer på
mälarregionnivå.
Det starka omvärldsberoendet har även gjort mer lokala avtryck i Håbo. De starka
kopplingarna till stockholmsregionen inom arbetsmarknadsområdet har medfört en
ensidig roll för Håbo i regionen, vilken främst varit i form av att bidra med arbetskraft
till andra delar.
Samtidigt har det egna lokala näringslivet utvecklats i begränsad antalsmässig storlek,
vilket kan vara oroande. En näringslivsstruktur som kännetecknas av många företag
och branschmångfald, ger ett mått av robusthet mot förändringar i omvärlden, d v s
skydd mot svängningar i ekonomin och mot strukturomvandlingar. Råder det motsatta
förhållandet med få arbetstillfällen/platser inom ett fåtal branscher, ökar påverkansgraden från ekonomiska svängningar dramatiskt.
Om en stor del av den lokala befolkningen dessutom är sysselsatta på andra orter,
inom ett fåtal branscher och företag, så saknas möjligheter till effektförmildrande åtgärder mot ekonomiska svängningar helt. Så var t ex fallet med neddragningarna i telekom-industrin i Kista, vilka fick kännbara sysselsättningskonsekvenser för kommunen.
Många välmående lokala företag med god branschspridning, skapar således förutsättningar inte bara för tillväxt av kommunen, utan också för ett mindre regionalt beroende. Detta då gapet mellan in- och utpendling minskar samtidigt som den lokala robustheten mot ekonomiska svängningar ökar.
En andra roll för Håbo i regionen finns inom bostadsmarknaden. Håbo har fungerat
som en av flera ventiler för stockholmsregionens villamarknad. Barnfamiljer har flyttat
hit och bosatt sig i villor. Samtidigt har många av kommunens yngre invånare flyttat ut
p g a avsaknad av lämpliga bostäder. Ändras inte detta förhållande, finns risk att
kommunen dels får en ensidig befolkningsstruktur och dels att den utvecklas till ett
genomfartssamhälle, med små möjligheter att utveckla egen kultur och karaktär.
Valfrihet i boende och tillgängliga aktiviteter är ett par nödvändiga förutsättningar för
att bryta en sådan utveckling. Boende för livets olika skeden ska finnas, vilket möjliggör för yngre och äldre kommuninvånare att bo kvar. Ur en aktivitetsaspekt kan det
också vara viktigt att ha ett rikt affärs- och kulturutbud. Man ska inte med nödvändighet behöva röra sig långa sträckor för att få tillgång till givande upplevelser eller för att
möta varierad handel.

Lokala insatsområden för ökad robusthet och funktion
Dra nytta av lokal kompetensförsörjning
Som noterats ovan, arbetar håboborna inom ett brett spann av verksamheter om än
som utpendlare. Man förmoda att många vill verka på samma ort som man är bosatt i,
om möjlighet finns. Med tanke på den starka utpendlingen, borde det således finnas
många som är intresserade av sysslesättning på hemmaplan. Företag som etablerar
sig i kommunen har därmed goda möjligheter att fylla sitt personalbehov och uppnå
stabilitet i personalstyrkan.
Spännvidden och sammansättningen på utpendlarna, gör att personalresurser finns
att tillgå för vitt skilda verksamheter. I synnerhet torde företag verksamma inom bran-
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scherna; handel och kommunikationer; tillverkning samt branscherna företags och
personliga tjänster och inom byggsektorn finna bra personal.

Erbjud verksamhetsmark och utökade möjligheter för handel- och kulturverksamheter i centrala lägen
Den fördjupade översiktplanen för Bålsta tätort samt även föreliggande plan syftar bl a
till att kunna erbjuda markområden för verksamheter i attraktiva lägen. Spännvidden
på markresurserna ska vara stor och sträcka sig från mark som lämpar sig väl för
tyngre verksamheter i anslutning till motorväg, djuphamn och Mälarbanan till ytor för
handels och kontorsverksamheter i centrumområdet och i goda skyltlägen längs med
E18-stråket.
Nya markområden för verksamheter ska ha goda kommunikationslägen både inom
tätorten och i resten av kommunen.
Att markområden återfinns i närheten av regional och nationell infrastruktur är nödvändig. Motorvägen E18, Mälarbanan med pendeltåg och regionaltåg samt farleden i
Mälaren skapar goda möjligheter för företagens utåtriktade kommunikation och ska
nyttjas för företagsamheten på bästa vis.
Inom kommunen bör verksamhetsområden också vara väl förbundna med huvudvägar
och kollektivtrafik, för att bl a underlätta för lokala arbetsresor och kundkontakter.
Håbos centrala lokalisering i mälarregionen medför att omfattande marknader står till
förfogande. I synnerhet transportintensiva verksamheter, såsom Handel, Distribution
och Lagerverksamhet, bör kunna dra nytta av detta förhållande. Handel och kommunikationer är, som framgått tidigare, den största näringen i Håbo avseende antal anställda och kan därmed uppfattas som resursstark ur personalförsörjningssynpunkt.
Även den s k upplevelsenäringen har dragit nytta av det centrala läget. Ett flertal konferensanläggningar finns i kommunen sedan lång tid. Här finns således naturliga förutsättningar för tillväxt av denna bransch, både avseende personalrekrytering och
goda lägen.

Utveckla det lokala näringslivsklimatet
Begreppet företagsklimat är summan av attityder, regler, institutioner och kunskap
som möter en företagare. Det lokala klimatet beror bl a på hur det befintliga regelverk
och lagstiftning tillämpas i kommunen. Myndigheter, politiker, kommunal service, media, allmänhet etc. bidrar alla till att göra klimatet bättre eller sämre. Det är viktigt att
agera i ett befrämjande syfte för att förbättra förutsättningarna för den lokala företagsamheten.
Boende- och livsmiljöerna kan också sägas ingå i ett näringslivsklimat. Utgångsläget
för Håbo som attraktiv miljö för både företag och befolkning, med krav på goda livsmiljöer, är gynnsamt. Men kompletteringar behövs.
Lägenhetsutbudet behöver kompletteras med bostäder i flerfamiljshus, i varierande
lägen för att möta olika behov.
Bålsta centrum behöver göras mer innehållsrikt. I de centrala delarna ska olika funktioner såsom, bostäder, handel, caféer, restauranger, torghandel och parker blandas.
Ett väl utbyggt lokalt spridningsnät för IT kan ytterliggare stärka att Håbo upplevs som
attraktivt att bo och verka i.
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Verka i gränsöverskridande samarbetsformer
För att minska länsgränsernas friktionsbildande effekt, är det är viktigt att verka utåt
och öka samverkan med rätt aktörer i regionen. Det medför ett agerande där man
bortser ifrån länsindelningen och istället verkar i de samband som utgörs av våra
pendlare, av affärskontakter och av mer fritidsbetonade resmönster, d v s de funktionella stråken.
Bättre mellan-regional funktion och integration i stråket mot Västerås och Stockholm,
är en synnerligen viktig utvecklingsfråga. Kapacitetshöjningar främst i spårnätet och
kollektivtrafiksamarbete över länsgränser, är två nödvändiga åtgärder under planperioden.
Gränsöverskridande samarbetsformer såsom det s k ABCU-stråket (d v s samarbetet
mellan kommunerna och landstingen i Mälarbane- eller E18-stråket) är synnerligen
viktig för kommunens kommande utveckling. Här kan kommunernas behov tydliggöras
i sammanhang som motverkar de funktionsproblem som uppkommit p g a de av administrativa gränserna. Viktiga frågor att belysa är bl a hur stråket kan kommunicera
och interagera på bästa sätt med de regionala kärnorna Stockholmsregionen samt att
belysa vilka infrastrukturinvesteringar som behövs för att förverkliga en ur kommunikationssynpunkt friktionsfritt Mälardalen.

4.2.3 MARKBEHOV
Allmän behovsbild
Om inga särskilda insatser görs kan man förmoda att antalet arbetstillfällen kommer
att öka i takt med den allmänna befolkningsökningen. Ur ett rent antalsmässigt perspektiv är behovet av verksamhetsmark täckt i den fördjupade översiktplanen för Bålsta tätort.
För att öka förutsättningarna för fler lokala arbetstillfällen och tillföra fler dimensioner
till de områden som behandlas i den fördjupade planen, har tillkommande områden
identifierats.
Nya områden kan bl a ge ökade förutsättningar för goda skyltlägen längs med E18och Mälarbanestråken. Både handel, tjänsteföretag samt lättare bygg- och tillverkningsverksamheter kan förväntas efterfråga sådana lägen.
Upplevelsenäringen kan ses som ännu en bransch vilken inte har markbehoven uppfyllda i fördjupningen. Utvecklingsbara lägen på landsbygden, bör sökas även för denna bransch.
Inom flertalet verksamhetsområden finns kompetent personal att rekrytera lokalt. Det
har konstaterats att många av Håbos yrkesverksamma, både de lokalt sysselsatta och
utpendlarna, finns inom branscherna Handel och kommunikationer, Byggverksamhet,
Personliga och kulturella tjänster, Företagstjänster samt hos tillverkande företag.
Om tillkommande verksamheter söks inom dessa områden kan de således erbjudas
mervärden, i form av både personella resurser samt goda verksamhetslägen.
En kommande fördjupad översiktplan för Bålsta tätort, får behandla Bålsta centrum
och behoven av rikare handels- och kulturinnehåll i de centrala delarna.
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Markområden för det framtida näringslivet
Kommunen har som strävan att åstadkomma ett rikare lokalt näringsliv och att möjliggöra för fler kommuninvånare att arbeta inom kommunen.
Den mark som finns tillgänglig för industri, handel och kontor är främst belägna inom
Bålsta tätort.
En inventering har utförts för att hitta lämpliga markområden för nya industrier samt
verksamheter i Håbo kommun. De områden inom Håbo kommun som föreslås lämpliga för näringsverksamhet är främst s.k. skyltlägen längs E18. Inom en buffertzon från
E18 borde viss mark göras tillgänglig för näringslivsområden. De områden som främst
torde vara aktuell är områdena i närhet av Bålsta tätort.
Av intresse är också de markområden som finns runt de av- och påfarter som ligger
runt E18. Vid av- och påfarterna vid Ekolskrog och Norra Bålsta har områden påvisats
som anses lämpliga för etablering för näringsverksamhet.
Vid avfarten Södra Bålsta samt inom buffertzonen längs E18 bör varje enskild etablering lämplighet prövas enskilt.
Områdena redovisas på KARTA 3.

Målsättningar
Fler bör få möjlighet att arbeta i kommunen.
Ett ökat antal håbobor både bor och arbetar i kommunen. Möjligheten till lokal kompetensförsörjning ska tas tillvara.
Antalet lokala arbetstillfällen ska öka. Näringslivsstrukturen ska vara diversifierad och
många småföretag ska finnas.
Kommunen ska verka i funktionella samband för att öka grundförutsättningarna för tillväxt. Samverkan och samplanering med viktiga parter i omgivningen ska finnas. Fokus ska sättas på sambanden inom mälarbanestråket.
Mer handel, restauranger, caféer torgytor och kulturliv ska tillkomma främst i Bålsta
centrum.
Håbo ska bli en mer företagarvänlig kommun, vilket bl a återspeglas i företagsrankningen.
Kommunen bör hålla en god beredskap för företagsmark främst i bålstaområdet, både
för tyngre och lättare verksamheter.
I centrala lägen bör en allt mer integrerad stadsbygd eftersträvas, innebärande bl a
intensivt markutnyttjande, småskaligt kommunikationsmönster, variation och funktionsblandning.
Vid bebyggelse som exponeras mot viktiga stråk och känsliga miljöer, bör särskilda
krav på god utformning ställas i detaljplaner och bygglov.
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4.3 VÄGAR OCH KOMMUNIKATIONER
Allmänt
Riksdagen beslutade den 2/6 1998 om ett antal trafikpolitiska mål. Det övergripande
målet för transportpolitiken är att säkerställa ett långsiktigt hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem för medborgarna och företagen i hela landet. Detta
övergripande transportpolitiska mål har preciserats i fem långsiktigt inriktade delmål:
Tillgänglighet: Transportsystemet ska utformas så att medborgarna och näringslivets
grundläggande transportbehov kan tillgodoses.
Transportkvalitet: Transportsystemets utformning och funktion ska medge en hög
transportkvalitet för näringslivet.
Säker trafik: Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att ingen dödas eller
skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktion
ska anpassas till de krav som följer av detta.
God miljö: Transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till krav på en
god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. En
god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas.
Positiv regional utveckling: Transportsystemet ska främja en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet utvecklas, dels motverka nackdelar av långa transportavstånd.

4.3.1 LOKAL TRAFIK- OCH KOMMUNIKATIONSSITUATION
Övergripande vägnät
Vägverket är väghållare för E18, länsvägarna 263 och 269 samt väg 543, 543, 545,
553, 555 samt 582.
Motorvägen E18 ingår i det transeuropeiska vägnätet och är tillsammans med väg 263
anläggningar av riksintresse för kommunikationer.
Håbo kommun är väghållare främst inom Bålsta tätort, men är även väghållare inom
Skoklosterområdet.
Det övriga trafiknätet inom Håbo kommun drivs i enskild regi.
Det befintliga vägnätet inom Håbo kommun redovisas på KARTA 4.
Vägverket svarar för planering och skötsel av de statliga vägarna, men har också det
övergripande ansvaret för trafiksäkerheten och miljö inom hela vägsektorn. Vägverket
skall bidra till utveckling av ett långsdiktigt hållbart samhälle och arbeta för att begränsa den negativa miljöpåverkan från vägtransporter.
Åtgärder i det regionala vägnätet ingår i Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Uppsala Län 2004-2015. Enligt länsplanen finns inga planerade enskilda åtgärder
inom Håbo kommun under planperioden. Dock finns pengar avsatta för investeringar i
sidoområden samt korsningar.
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Trafiksäkerhet
Inom Uppsala län sker två tredjedelar av olyckorna på det statliga vägnätet och en
tredjedel sker på det kommunala vägnätet. Problemet med trafiksäkerhet berör knappt
de enskilda vägarna.
På det statliga vägnätet är det främst brister i sidoområden och avsaknad av separata
körriktningar som resulterar i de allvarligaste olyckorna. På det kommunala samt enskilda vägnätet så utgör korsningar de farligaste delarna av vägnätet.

Kollektivtrafik och kommunikationssamband
Kommunen har följande upplägg på kollektiv trafik inom och från kommunen:
Lokala tätortslinjer i Bålsta
301 till Kalmarsand
302 till Hagviken
303 till Skörby
305 lågtrafik i Bålsta
Lokala landsbygdslinjer
893 till Krägga
894 till Skokloster
Regionala stomlinjer
Pendeltåg till Stockholm
803 till Enköping
803 till Arlanda (Sigtuna, Märsta)
870 direktbuss till Arlanda
895 till Uppsala (Örsundsbro)
(Desutom finns enstaka direktbussar från Stockholm (nattbuss) samt till/från
Arlanda och Uppsala och Coop-lagret i Bro).
Regional tågtrafik, utanför Upplands Lokaltrafiks uppdragsområde
Regionaltåg till Stockholms Central (Sundbyberg)
Regionaltåg mot Västerås (Göteborg)
Huvudman för lokaltrafik samt regionala stomlinjer är Upplands Lokaltrafik AB, där
kommunen är delägare. Upplands Lokaltrafik ansvarar, för kommunernas och landstingets del, för en stor del av kollektivtrafiken i länet. UL är även avtalspart för pendeltågstrafiken i SL:s regi till Bålsta.
UL ingår som part i TIM-samarbetet (trafik i Mälardalen).
Från och med 2004 gäller en ny modell för underskottsfördelning inom Upplands lokaltrafik. Trafiken i Håbo finansieras enligt följande:
Lokal tätortstrafik (linje 301, 302 och 303)
Kommunen ansvarar för lokal landsbygdstrafik och lokal tätortstrafik.
Kommunen betalar bruttokostnaden för trafiken och tillgodogör sig biljettintäkterna.
För hantering av biljettsystem etc. erhåller UL ett administrativt pålägg. Modellen är
densamma för lokal tätortstrafik i Enköping och Uppsala.
Lokal landsbygdstrafik (linje 893 och 894)
Kommunen betalar nettokostnaden enligt en länsgemensam schablon för lokal landsbygdstrafik och regional busstrafik.
Regional trafik (pendeltåg samt linje 803, 870 och 895)
Regional trafik beställs av landstinget fr o m år 2004. Landstinget betalar nettokostnaden enligt den länsgemensamma schablonen.
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Med Mälarbanan har Bålsta tågförbindelser mot Stockholm och Västerås. Restiden till
Stockholms central och Västerås central understiger 30 minuter. Regionaltågen framförs en gång per halvtimme under pendlingstid, för att däremellan sjunka till en avgång
per timme.
Järnvägen, som är av riksintresse, redovisas på KARTA 4 och 11.
Under augusti 2001 ersattes busstrafik till Stockholms län av pendeltåg. Linjerna till
Kungsängen, Tensta och Veddesta har därmed lades därmed ned. En direktlinje till
Kista fanns länge kvar, men lades ned av landstinget då det övertog ansvaret för de
regionala linjerna.

4.3.2 LOKAL KOLLEKTIVTRAFIK
Lokal tätortstrafik
Lokal tätortstrafik i Bålsta behandlades i Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2002.

Lokal landsbygdstrafik
Utgångspunkten för Håbo, som har stor arbetsutpendling, är att söka erhålla snabba
och effektiva anslutningar från bostadsområdena till buss- och tågstationen. Med tanke på kommunens många utpendlare är det av stor vikt att den lokala kollektivtrafiken
fungerar tillfredsställande och har tillräcklig matningskapacitet till regional- och pendeltågstationen samt till busscentralen i centrala Bålsta.
Andra viktiga uppgifter för de lokala busslinjerna är att understödja kommunal och privat service i form av exempelvis skolor, vård och handel samt andra servicefunktioner.
Det befintliga kollektivtrafiknätet i Håbo redovisas på KARTA 4.

Behovsbild: Lokal landsbygdstrafik
Beträffande kollektivtrafiken i stort, har kommunen som målsättning att den skall serva
kommuninvånarna på bästa vis. Med fortsatt ökning av befolkningsunderlaget samt
betydande förskjutningar i befolkningsstrukturen, kan utökning av trafiken samt nya
kollektivtrafikformer bli aktuella.
Befolkningsunderlag
En tilltagande befolkning är att vänta på landsbygden, särskilt i Krägga/Stämsvikområdet. Andra växande småorter på landbygden kan utgöras av Övergran, Kivinge,
Häggeby, Söderskogen, Slottsskogen samt Lugnet.
Tillkommande bostäder är även att vänta längsmed huvudstråk på landsbygden, se
vidare bostadsavsnittet.
En åldrande befolkning kommer att generera ett underlag för nya kollektivtrafikformer.
Befolkningsunderlaget framgår befolkningskapitlet och boendeavsnittet ovan.
Linjedragning
Dagens linjeutformning är utprövad för att få maximal täckningsgrad i förhållande till
tidseffektivitet.
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Då nya utbyggnadsområden planeras i anslutning till eller närheten av befintlig linjesträckning, väntas inga större förändringar. Nytillkomna bostadsområden kan tvärtom
bidra till att befintliga busslinjer optimeras ytterligare ur täcknings- och tidssynpunkt.
Med en ökning av resandeunderlaget ges möjligheter till förtätningar av befintlig trafik.
Endast smärre justeringar av linjedragningen är att förvänta. Inom huvudorter på landbygden kan nya bostadsområden komma att kräva partiell omläggning av nuvarande
trafik, så att högre täckningsgrad uppnås.
Turtäthet och tidtabell
Förtätning av befintliga bostadsområden, ökad permanentning av fritidshusområden
samt ökad landbygdsboende längs med huvudstråken i kommunen, kan medföra ökat
behov av kollektivtrafikresande.
Ökat befolkningsunderlag ger behov av förstärkningsturer. Behov av ökad turtäthet
kommer både att uppstå under dimensionerade tider i första hand, men även under
övriga tider. Detta då även resandet under fritid kommer att öka i omfattning
Vid ökning av pendeltågsanslutningarna, behövs anslutande matartrafik i samma utsträckning.
Hållplatser, anläggningar och resecentrum
Hållplatstäckningen måste utvärderas i takt med att bebyggelse tillkommer på landsbygden. Hållplatsmiljöerna behöver göras säkra och tillgängliga för barn och för funktionshindrade.
Rejäla och funktionella väderskydd, som smälter in i det omgivande landskapet, upplevs som viktiga att få till stånd i takt med ökande resbehov.
Det är nödvändigt att ett resecentrum upprättas i Bålsta under kommande år. Byte
mellan de olika färdsätten bil, regionaltåg, pendeltåg och buss måste göras säkrare
och smidigare. Både UL, landstinget samt andra regionala och centrala organ behöver,
tillsammans med kommunen, medverka i förverkligandet av resecentrumet.
En kommande utvecklingsplan för Bålsta centrum kommer att behandla frågan.
Linjefordon
Antalet äldre kommer att öka karftigt på landbygden under planperioden, vilket gör att
samtliga turer bör trafikeras med handikappanpassade fordon, med hög framkomlighet i landsvägsomgivningarna. Nuvarande lågentréfordon uppfyller handikappaspekten, men förorsakar vägslitage på icke asfalterade vägar. Behov av fordon som bättre
uppfyller framkomlighetsaspekten föreligger.
Det kommer att finnas behov av passagerarbälten på samtliga fordon. Detta gäller i
synnerhet om linjetrafiken ska kunna nyttjas i skolskjutshänseende i framtiden.
Fordon som klarar alternativa och miljövänliga drivmedel i form av bl a biogas, upplevs
som särskilt påkallade att införa i landsbygdstrafiken.
Ett ökat antal äldre och funktionshindrade kommer att skapa behov av att s k anropsstyrda närtrafiklösningar införs på landsbygden, se vidare nedan. Kombinationsfordon
med hög resandekapacitet, som både kan användas i linjetrafik och för anropsstyrd
trafik, är särskilt intressanta.
Nya kollektivtrafikformer, närtrafik
Kommunen arbetar, i paritet med centrala riktlinjer, för ökad samordning av de samhällsbetalda resorna i kommunen. Tillgänglighetsaspekten för särskilt utsatta grupper,
såsom funktionshindrade och barn, är tungt vägande faktorer i detta arbete. I samordningsarbetet sätts fokus på ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för funktionshindrade
och ökat nyttjande av linjetrafik i skolskjutshänseende.
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Kommunen ser behov av att anropsstyrd linjetrafik erbjuds bl a dem som idag har rätt
till färdtjänst. Under kommande år kommer antalet äldre att öka dramatiskt i Håbo, vilket kan innebära att underlaget för nya trafikformer ökar. Frågan om anropsstyrd trafik
i Bålsta är under utredande, för lansbygden bör fortlöpande prövning ske av UL och
kommunen.
För genomgång av behovsbilden för den regionala linjetrafiken, se nedan under Uppsalaregionen. För genomgång av pendeltågstrafiken se under Stockholmsregionen.

4.3.3 REGIONALA SAMBAND
Mycket stora pendlarmassor, runt 6 500 personer, rör sig ut från kommunen för arbete.
Till absolut största del är Stockholmsområdet målpunkt. Under senare tid har även
pendlingskontakterna, i synnerhet inpendlingen till Bålsta, ökat i Uppsala- och Enköpingsrelationerna. Se vidare avsnitt om omvärldsförhållande under Sysselsättning
och näringsliv.
I Bålsta finns både pendeltågsstation samt regionaltågsstation, vilket innebär pendeloch regionaltåg mot Stockholm (Sundbyberg) samt regionaltåg mot Västerås (Göteborg). Bålsta fungerar således som en yttre kopplingspunkt mellan pendeltåg och regionaltåg samt även för resor mot Arlanda, i form av bussförbindelse 803 och direktbuss 870.
Axeln Västerås - Enköping - Bålsta - Stockholm har förstärkts kraftigt under senare tid.
Både Västerås och Enköpings kommuner expanderar nu kraftig befolkningsmässigt,
till stor del beroende av utflyttade stockholmshushåll. För Håbo kommun har denna
utveckling var tydlig sedan 1960-talet.
Samtidigt uttänjs gränsen för Stockholmsområdets funktionella arbetsregion på årsbasis. I dagsläget ingår, tillsynes fjärran, kommuner såsom Arboga och Örebro, i regionen.
Det medför att kommunens betydelse som knutpunkt längs med norra mälarstranden,
har förstärkts under senare år.
För en Arlandaresenär västerifrån är förbindelsen regionaltåg på Mälarbanan och byte
i Bålsta till bussförbindelse mot Arlanda, det snabbaste resealternativet.
Möjligheten att omstiga från regionaltåg till pendeltåg, har också gjort Bålsta till en
uppskattad yttre spridningspunkt för resenärer som vill undvika trängseln i Stockholmsregionens inre delar.
Även i motsatta relation, d v s för resande som färdas ut från stockholmsregionen, har
Bålsta ökat sin betydelse. Många tar pendeltåg eller bil till Bålsta för att där byta till regionala tåg.
Stationen kan därmed uppfattas ha ett betydligt större resandeunderlag och större
upptagningsområde än vad kommungränsen utgör.
Fortsatt resandeökning från upptagningsområdena är att vänta under kommande år.
För att nå målet om positiv regional utveckling krävs dock ett flertal insatser både på
lokal och på regional nivå.
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En uppdelning görs nedan på problematik och nödvändiga insatser, dels i Stockholmsregionen och dels i Uppsalaregionen.
Av framställning framgår att resandesituationen inte är lokalt avgränsad till Håbo.

Stockholmsregionen
Håbo är fast inlemmad i Storstockholms funktionella arbetsregion, se diskussionen i
omvärldsavsnittet. Ett flertal regionala planeringsorgan, bl a från Regionplane- och trafikkontoret, SLL, väntar en utökad integration och spridning av tillväxten (bl a räknar
man med ökad spridning av bostadstrycket) till län angränsande till Stockholms län.
Man förutsätter att resandet i den nordvästra delen av Stockholms län kommer att öka
särskilt kraftigt och då i synnerhet bilresandet. En förutsättning för att uppnå fungerande trafik, är god kapacitet och tillräcklig infrastruktur.
Då kommunens funktion och utveckling i mångt och mycket är uppbyggd kring resor
och pendling till Stockholmsregionen, är det nödvändigt att tillräckliga möjligheter för
kollektiva arbetsresor finns. Det stora resandeantalet med pendeltåg, gör denna trafik
synnerligen viktig och prioriteringsvärd.
Förutom kapacitetsbefrämjande åtgärder måste trafikhuvudmännen i Uppsala och
Stockholms län, öka sitt planeringssamarbete och söka finna lösningar på praktiska
lösningar på gränsöverskridande frågor, såsom taxe- och anslutningsproblematik.

Behovsbild: Stockholmsregionen
Håbos befolkning kommer att växa stadigt under planperioden. Trots satsningar på
lokalt företagande, är betydande ökningar i pendlingströmmarna och andra mer fritidsbetonade resor till/från stockholmsregionen att vänta.
För Håbos strategiska utveckling kan man identifiera ett antal trafikbehov på regional
nivå av stor betydelse.

Pendeltåg samt tillhörande infrastruktur
Tillkommande avgångar
Dagens pendeltåg är under högtrafiktid fulla och för få till antalet. Ökad kapacitet och
större avresefrihet för resenärerna, måste tillskapas under planperioden. Tillkommande avgångar med pendeltåg, har inte aktualiserats i banverkets framtidsplan eller i
andra centrala eller regionala plandokument. Behov av fyra avgångar per timme
kommer att föreligga under planperioden.
Regionalt resecentrum och regionala pendlarparkeringar
Alltfler regionala resenärer använder pendlarparkeringarna vid Bålstastation i ökad
omfattning. Kommunens egna kartläggningar av bilfordon på befintliga pendlarparkeringar, har visat att många bilburna resenärer väljer att stiga om till pendeltåg eller regionaltåg i Bålsta för vidare transport in mot Stockholm.
Även resenärer öster om Håbo, nyttjar parkeringsmöjligheterna i Bålsta i ökad omfattning. Detta då stationen utgör stationen en viktig länk för dem som vill färdas med regionaltåg mot Västerås och Göteborg.
Nuvarande stationsanläggning har också för låg kapacitet, bl a är ur utsläppsmöjlighet
för låg, vilket skapar köbildning vid in och ut passage från pendeltågsområdet. I ett
kort perspektiv finns möjlighet att öppna en tillkommande sekundärentré från spårområdet.

70

I ett längre perspektiv är nuvarande stationslösning inte tillfyllest. Det behövs investeringar i ett nytt resecentrum och tillkommande infartsparkeringar för att underlätta
för byten mellan de olika färdsätten bil, regionaltåg, pendeltåg och buss. Finansiering
och delaktighet behövs från regionalt och nationellt håll.
Pendeltågsförseningar
Pendeltågsförseningarna tillför negativa konsekvenser både på lokala och regionala
bussförbindelser. De måste minskas både till grad och till frekvens. För att finna goda
lösningar måste UL och SL öka planeringssamarbetet.
Priser och biljettslag.
Nuvarande tilläggstaxa för pendeltågsresa till/från Håbo försvårar en god integration i
resandet mellan länen. Gemensamma prisnivåer i Mälardalen, skulle generera förbättrad funktion i systemet för dem som reser inom den funktionella regionen.

Busslinjer till målpunkter i Stockholms län
Direktbussar till målpunkter i storstockholmsområdet.
Kapacitetsbristen på pendeltågen och regionaltågen in mot Stockholm, kommer sannolikt att medföra behov av kompletterande direktbussar från Bålsta till målpunkter i
Stockholmsområdet. Behovet kommer att stegras, om trängselavgifterna innebär att
fler väljer kollektiva inresealternativ. Se också omvärldsavsnittet.

Spårförbindelser och anläggningar i Stockholmsregionen
För Håbo kommuns funktion utgör kapacitetsproblemen på Mälarbanan in mot Stockholm ett allvarligt problem.
Utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll – Stockholm.
Ökad spårkapacitet behövs in mot Stockholm. Det är dock osäkert om den planerade
utbyggnaden Kallhäll – Stockholm är tillräcklig för att undvika konflikter mellan pendeltågen, godståg och de snabbare regionaltågen. En förlängning av ökad spårkapacitet
behöver övervägas.
Tvärförbindelse Barkarby – Kista
Avsaknaden av spårbundna tvärförbindelser mellan Barkarby – Kista i den nordvästra
stockolmsregionen är en klar brist. En sådan länk skulle få en nödvändig uppgift som
avlastare av Stockholms innerstad.
Den planerade Citybanan är också av särskilt intresse för ökad funktionalitet i regionen. Den är nödvändig för att nå en fungerande trafiksituation i Stockolms inre delar
och således en förutsättning för att nå de transportpolitiska målen i Stor-stockolm och i
Mälardalen.

Vägförbindelser i Stockholmsregionen
Ny Arlandaförbindelse mellan E 18 Bålsta och Arlanda.
Förbindelsen bör göras till ett nationellt investeringsobjekt. Se vidare under Uppsalaregionen samt omvärldsavsnittet.
Utökningen av Rotebroleden (länsväg 267) och Västerleden är två nödvändiga åtgärder för att öka genomsläppligheten i Stockholms vägsystem för bilburna resenärer
västerifrån.
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Uppsalaregionen
I omvärldsavsnittet framgick att pendlingen till det egna länet var marginell. Av de
många utpendlarna, har de allra flesta sin utkomst i Stockholmsregionen. Endast drygt
200 hade sin arbetsplats i Uppsala och något fler i Enköping.
I motsatt pendlingsrelation är Uppsala mer betydelsefullt för Håbo, i alla fall relativt
sett. En av de största inpendlingskommunerna är Uppsala, men även för inpendlingen
är dock nivåerna låga. Kontakterna från Enköping till Bålsta är många. Enköpingsborna utgör den klart största inpendlargruppen till kommunen.
Som ett led i en allt mer sammanbunden mälardalsregion, har både inpendling och utpendling till det egna länet ökat under senare tid.
Flera hinder finns dock för ökad integration i Uppsala regionen, bl a är restiden mellan
Uppsala och Bålsta onödigt lång. Situationen är liknade eller ännu värre till de andra
huvudorterna inom länet. Ur pendlarsynpunkt är endast restiden till Enköping acceptabel, se tabellen nedan.
För att nå mål om god regional utveckling ur tillväxtsynpunkt, måste länet knytas ihop i
vertikalt hänseende.
En kartläggning av restid från Bålsta till olika målpunkter i länet, ställda i relation till
andra mer nationella målpunkter, har gjorts, se tabellen nedan. Tabellen kan fungera
som en illustration över vad kollektivtrafik- och infrastrukturinvesteringar kan innebära,
se även fotnot 2 och 3.
I takt med de stora infrastrukturinvesteringarna har kommunerna inom mälardalsstråket har flyttats närmare varandra. E 18 och Mälarbanan har medfört att avståndet mellan Enköping och Bålsta idag är försvinnande litet. Likaså är kommunikationerna vidare väster- och österut synnerligen goda. Från Bålsta nås både Västerås respektive
Stockholms Central på 26 minuter, i bästa fall.
Tabell 1. Restid med kollektiva färdmedel från Bålsta. Kommuner i eget län markerade med fetstil.
Destination
Minuter
Skutskär
172
Mjölby
170
154
Linköping
Östhammar
147
Ludvika
141
Gävle
138
Laxå
130
129
Norrköping
117
Tierp
Hallsberg
110
106
Nyköping
Kumla
102
97
Fagersta
95
Kungsör
Örebro
94
Avesta
90
Eskilstuna
84
75
Strängnäs
Knivsta
71
69
Arboga
Sala
66
Södertälje
66
65
Uppsala
Surahammar
57
55
Köping
52
Arlanda (803)2
35
Kista3
2
3

Med den nya direktbussen Bålsta - Arlanda är restiden 35 minuter.
Restiden till Kista har förlängts efter borttagandet av direktbuss 898 Bålsta -Kista.
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Stockholm
Västerås
Sigtuna
Jakobsberg
Sundbyberg
Kungsängen
Enköping
Bro

26
26
25
21
18
13
12
7

Om den tidsgeografiska tätheten längs med Mälarens strandlinje är mycket hög, så
befinner sig Uppsala och andra delar av länet, onödigt långt ifrån Håbo. Nuvarande
restider till länets mer nordliga huvudorter omöjliggör en tillväxtbefrämjande sammanlänkning och integration av länet.

Behovsbild: Uppsalaregionen
Vägar i Uppsalaregionen
Ny Arlandaförbindelse mellan E 18 Bålsta och Arlanda.
En upprustning av Arlandaförbindelsen – mellan Bålsta och Sigtuna - är av stor betydelse för bilburna resenärer västerifrån. Med nuvarande länsmässiga planeringsupplägg, omöjliggörs dock upprustningen. Detta eftersom vinsterna av en investering
främst återfinns utanför Stockholmsregionen, i södra delarna av Uppsala län samt i
Västmanlands län och i Örebro län. Det finns därför tydliga motiv varför vägen bör göras till ett nationellt objekt. Se också omvärldsavsnittet.
En uppgraderad Arlandaförbindelse skulle även medföra snabbare kommunikationer
Bålsta - Uppsala och således även kortare tidsavstånd vidare norröver i länet.
Ny anslutning mellan E18 och väg 55 mot Uppsala.
Vägen mellan Grillby och Littslena kyrka behöver få högre standard och rätas ut. Det
skulle innebära uppsnabbad restid mellan Bålsta - Uppsala och därmed även snabbare kommunikationer till övriga, mer nordliga delar av länet.

Regional linjetrafik i Uppsalaregionen
Busslinjer 803, 870 och 895 är regionala, d v s trafikerar Uppsala län. Linjernas uppgifter är främst att knyta ihop länets större tätorter samt och därmed möjliggöra för
pendling, både för förvärvsarbetande och studerande (både gymnasieelever och högre studenter). Linje 803 (och 870) har även trafikuppdrag i grannlän.
Linjerna har dessutom som viktiga uppgifter att trafikera Akademiska sjukhuset respektive Enköpings Lasarett.
Linje 803 trafikerar Enköping – Bålsta – Sigtuna - Märsta - Arlanda.
Linje 870 trafikerar Bålsta - Arlanda, direktbuss under högtrafik tid.
Linje 895 trafikerar Bålsta – Örsundsbro – Uppsala.
På Håbos landsbygd trafikerar linjerna bl a Yttergran, Övergran, Kivinge och Segersta
Linjerna har även lokala uppgifter i Bålsta tätort, längs med själva färdvägen.
Viktiga lokala uppgifter är bl a att ge boende längs med färdvägen möjlighet till pendlingsanslutningar vid buss- och tågstationen.
Linje 895 trafikerar Håbo i riktning Bålsta, Gransgård, Yttergran, Övergran, Kivinge
och Biskops - Arnö. Linje 803 trafikerar Håbo i riktning Bålsta, Gransgård, Yttergran,
Övergran, Kivinge och Segersta. Linjerna förser dessa områden med inresemöjligheter till Bålsta tätort och ger därmed även möjlighet till pendlingsanslutningar vid bussoch tågstationen.
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Båda bussarna har dessutom som viktig uppgift att skjutsa skolelever till skolorna i
Bålsta.
Befolkningsunderlag
En tilltagande befolkning är att vänta i Håbo. På landbygden väntas områdena kring
Kivinge och Övergranskyrka växa befolkningsmässigt. Linjerna trafikerar även viktiga
stråk på landsbygden, se vidare avsnitten om boende och befolkning.
Linjedragning samt lokala uppgifter för linjer 803 och 895
Linjerna bör fortsätta sina uppdrag och linjesträckning inom kommunen under planperioden. Om de väginvesteringarna som nämns ovan genomförs, kan nya linjedragningar utanför kommunen bli aktuella. För kompletterande direkttrafik kan naturligtvis
alternativa färdvägar aktualiseras.
För att uppnå en målsättning om minskning av kostnaden för samhällsbetalda resor,
är det önskvärt är att flertalet avgångar trafikerar Akademiska sjukhuset respektive
Enköpings lasarett.
Turtäthet och tidtabell
Förutom ökat behov av direktbussar till Arlanda och andra målpunkter i storstockholmsområdet, kommer fler regionala turer att behövas både till Uppsala och till Enköping. Även här är direktbussar som kompletterar nuvarande trafik av stort intresse.
Ökat befolkningsunderlag ger behov av förstärkning av trafiken. Behov av ökad turtäthet kommer att uppstå under dimensionerade tider, men även under övriga tider, då
användandet av linjetrafik under fritid kommer att öka i omfattning
Vid ökning av pendeltågsanslutningarna, behövs anslutande trafik i samma utsträckning.
Hållplatser, anläggningar och fordon
Se behovsbild: Lokal landsbygdstrafik ovan.

Nya regionala arenor
Den tidsgeografika närheten inom stråket Stockholm - Västerås ger även fortsättningsvis att denna del av Mälardalen kommer att vara mest utvecklingsbar ur ett Håboperspektiv
Bristen på trafikkapacitet i stockholmsområdet kan dock medföra en betydande vidgning av länken mot Enköping och Västerås.
I dagsläget finns outnyttjad tågkapacitet i riktning mot Västerås under morgontid och i
motsatt håll under eftermiddag. Stor potential för ökad pendling i motsatt ritning än
den gängse pendlingsströmmen finns därmed.
Närheten till de betydande arbetsmarknaderna och högskolorna i de västra delarna av
Mälardalen, ger också ett stort underlag för ökat utbyte i framtiden. Västerås och Enköpings är egna arbetsmarkandsregioner, särskilt Västerås har ett stort omland för inpendlare från främst östliga och nordliga delar av Västmanland. Dessa arbetsmarknader har ännu inte öppnats i särskilt stor omfattning för pendlare från Håbos håll. I en
mer sammanvuxen Mälardalen, där kommunikationer i både västlig och östlig riktning
är frekventa, kommer nuvarande regionaltågsförbindelserna västerut att spela en stor
roll. Likaså kommer alltfler stockholmsbor att ha sin utkomst i de västra delarna av
Mälardalen. För dessa blir Bålsta station en viktig länk i resan.
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Tidigare har noterats att för många resande som färdas ut från stockholmsregionen
mot västra delar av Mälardalen och Göteborg, använder Bålsta station i ökad omfattning. Många bosatta i nordvästra delarna av Stockholms län använder därmed Bålsta
station för byte mellan bil eller pendeltåg till regionala tåg.
Än så länge är stationens roll i detta avseende störst för resande under lågtrafik, d v s
för icke-pendlingsresor, men med tanke på den betydande potentialen för arbetsresor
ut från Stockholm, kommer stationens roll att öka även för västgående pendlingsresor.

Behovsbild: västerut
- Bra förbindelser finns redan i och med Mälarbanan och E18.
- Ledig tågkapacitet finns i riktning mot västra Mälardalen för tillkommande pendling.
x Viktigt är att nuvarande trafik behålls och ökar i takt med behoven. Regionala tågförbindelser från Bålsta till Västerås, Örebro och Göteborg, utan byte i Enköping, behövs
även fortsättningsvis. Likaså behövs snabba regionaltåg till Stockholms Central.
x En differentierad prisbild kan snabbt uppmuntra arbetsresandet i riktning mot Västerås.

Trafikpolitiska mål
En god kollektivtrafikförsörjning, innebärande snabba förbindelser och hög turtäthet,
skall erbjudas så många boende och verksamma i kommunen som möjligt. På så vis
skall kollektivtrafiken utgöra ett alternativ till biltrafiken.
Goda och välkoordinerade förbindelser till pendeltågen, regionaltågen samt regionala
bussförbindelser, skall vara förutsättning för all linjetrafik i UL:s regi i kommunen.
Goda förbindelser skall finnas till kommunens skolverksamhet, så att linjetrafiken kan
nyttjas för skolskjutsändamål.
Kommunen skall verka för ökad samordning av de samhällsbetalda resorna.
De funktionshindrades möjligheter att nyttja linjetrafiken skall särskilt uppmärksammas.
Linjetrafiken skall underlätta för ökad social samvaro samt möjlighet att ta del av service- och kulturutbud både i kommunen och i angränsande län, under vardagskvällar
och helger.
Vid ny samlad bebyggelse skall särskild hänsyn tas till anslutning till befintligt vägnät.
Trafiksäkerhetsarbete bör bedrivas i nollvisionens anda.
Kommunen skall så långt som möjligt verka för att de trafikpolitiska målsättningarna
uppfylls i Håbo och i dess omvärld.
Framkomligheten i de mest belastade punkterna bör förbättras.
Vid planering av nya bostadsområden skall behovet av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik beaktas.
Kommunen skall verka för ökade möjligheter att utnyttja spårbunden trafik.
Samhällsplanering med jämställdhetsperspektiv bör eftersträvas. En medvetenhet om
mäns och kvinnors olika levnadsmönster och livsförhållanden ska finnas och vid be-
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hov bör ett könsuppdelat planeringsunderlag användas. Vid prioriteringar av föreslagna åtgärder i planeringen ska hänsyn tas till eventuella könsskillnader som kommit
fram i planeringsunderlagen.
Infrastrukturplaneringens betydelse för jämställdhet, i form av möjlighet till delat ansvar för hem och barn, bör beaktas. Det kan t ex handla om hur lokalisering av service, skolor, barnomsorg, nya bostadsområden och arbetsplatser sker i förhållande till
varandra. Korta avstånd mellan samhällets funktioner och smidiga förbindelser mellan
arbete, bostad och service kan underlätta vardagslivet. Kollektivtrafikutveckling och
god framkomlighet på cykel underlättar för den som inte har tillgång till bil. Extern
handel utan goda förbindelser med kollektivtrafik och cykel är ett hinder för jämställdhet.

4.4 TEKNISK FÖRSÖRJNING
4.4.1 VA-FÖRSÖRJNING
Håbo kommun är huvudman för och driver den allmänna vatten – och avloppsanläggningen i Håbo kommun. Ansvarig nämnd är Miljö- och tekniknämnden. Verksamheten
omfattar produktion och distribution av dricksvatten, spill- och dagvattenavledning och
spillvattenrening.

Verksamhetsområde
Verksamhetsområde för kommunalt vatten, dvs. område där kommunen tagit på sig
ansvaret för vattenförsörjningen omfattar ca 16 100 personer, vilket motsvarar 90 %
av kommunens invånare.
Verksamhetsområdets omfattning revideras och fastställs av kommunfullmäktige.
Verksamhetsområden för vatten och avlopp finns markerade på KARTA 6.
VA-verksamhet utanför ovan nämnda kommunala verksamhetsområden är enskilt eller organiserade i lokala samfällighetsföreningar eller liknande. Vid upprättande av enskilt VA system skall erforderliga tillstånd erhållas av Bygg- och miljöavdelningen.

Dricksvattenproduktion
Vattenförsörjningen sker främst via uttag av ytvatten ur Mälaren men även grundvatten används. Det finns fyra kommunala vattenverk.
Västra Myrskärens vattenverk i Bålsta svarar för c:a 90 % av den totala vattenproduktionen inom VA-verket och förser ungefär 14000 personer med dricksvatten. Medelvärdet på utpumpad mängd uppgår till drygt 3 500 m3/dygn. Vattenverket har en kapacitet på knappt 8 000 m3 /dygn. För närvarande finns tillstånd att producera 5500
m3/dygn eller 27 500 personer om man beräknar 200 liter/person och dygn. Intaget
av råvatten från Norra Björkfjärden sker via två stycken separata intagsledningar.
Skoklosters vattenverk svarar för vattenproduktion för ca 2000 personer. För närvarande finns tillstånd för att producera 800 m3/dygn vilket försörjer 4000 personer.
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Kivinge grundvattenverk förser ca 50 personer med dricksvatten. Vattenverket producerar för närvarande 20-30 m3/dygn. I och med kommunens planerade utbyggnad av
ledningssystemet kommer endast Kivinge verket att användas som reservverk.
Övergrans grundvattenverk förser endast några få hushåll och kommer vid framtida
planerad utbyggnad av kommunens ledningsnät kommer Övergrans grundvattenverk
att lägga ner.

Spillvattenrening
Avloppsreningsverkens huvuduppgift är att avlägsna näringsämnen och eventuella
föroreningar som finns i det spillvatten som hushåll och företag släpper ut i avloppsledningsnätet, främst fosfor och syreförbrukande ämnen. Avloppsreningen bygger i
huvudsak på tre reningssteg; mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Avloppsreningsverket i Bålsta är beläget vid Göksvik. Avloppsreningsverket, som
byggdes 1975, har mekanisk, biologisk och kemisk rening. Under 1992-93 rustades
verket upp och en filterdel byggdes till.
Verket är dimensionerat för 24 000 p. e. (personekvivalenter) men den verkliga belastningen motsvarar idag 14200 p. e.
Skoklosters avloppsreningsverk har en maxkapacitet enligt tillstånd för 2900 p. e. och
för närvarande en belastning på 1900 p. e.
Anläggningen i Kivinge har kapacitet att klara av 50 p. e.

Ledningsnät
De första ledningarna som lades i kommunal regi är från år 1952 och finns fortfarande
i drift. Under åren har ledningsnätet byggts ut och är nu ca 44 mil långt.
Vattenledningar för dricksvattnet är ca 16,5 mil långt och transporterar ca 1 300 000
m³ vatten per år.
Avloppsledningsnätet är 16,5 mil långt och transporterar ca 2 200 000 m³ per år.
Ledningsnätet finns redovisat på KARTA 6.

Dagvatten
I Håbo kommun strävar VA-verket för att minska/utjämna flödet av dagvatten. Då dagvattnet omhändertas vid källan, s.k. lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD),
krävs det relativt små anläggningar medan det längre ner i systemet krävs stora anläggningar vid kraftigt regn. I de områden där nya dagvattenlösningar planeras skall
dessa planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde skall passera vidare till det
befintliga dagvattennätet.

Långsiktig inriktning och visioner
VA-verket har påbörjat arbetet med att kartlägga och skydda eventuella grundvattentillgångar. Som underlag finns en grundvattenutredning för Håbo kommun gjord av
SGU, som redovisar var grundvattentillgångar finns. Denna ligger till grund för VAverkets arbete. Utredningsområdena har markerats på KARTA 6.
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Nuvarande vattentäkter ska skyddas. Det ska finnas skyddsområden för alla vattentäkter. Fastställda skyddsområden skall finnas senast år 2009.
Dricksvatten ska på sikt uttas från grundvatten. Viktiga grundvattenförekomster ska
skyddas som en framtida resurs och all verksamhet skall lokaliseras och utformas så
att grundvattnet ej förorenas. Visionen är att Bålsta försörjs med grundvatten eller s.k.
konstgjord infiltration. Vattenverket i Västra Myrskären blir reservvattenverk.
Kemikalieförbrukningen ska minimeras utan att åsidosätta vattenkvalitet.
En strategi för reservvattenförsörjning ska finnas
Avloppsslam ska så långt som möjligt återföras till kretsloppet.
Visionen för ledningsnätet är att lägga om ledningar i en sådan takt att ledningsnätet
förnyas på en period av 100 år.
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas där det är möjligt.

Målsättningar
Dricksvattnet som tillhandahålles hos konsumenterna skall hålla god normerad kvalitet.
Vid byggande av nya bostadsområden skall möjligheten prövas att omhänderta dagvattnet lokalt.

4.4.2 ENERGI
Kommunen antog under 1999 en miljöanpassad lokal energiplan.
Energiplanen behandlar hela energisystem, således även tillförsel och transporter.
Frågor som tas upp för en djupare analys berör bland annat kraftvärme, biobränslen,
gasol för uppvärmning och industriprocesser, fjärrvärmeområdenas avgränsning, lokalisering av bebyggelse med hänsyn till energiaspekter som skall prövas vid val av
energisystem.
Merparten av kommunens anläggningar är anslutna till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmen
framställs till stor del av biobränslen.

Målsättningar
Satsning på energianläggningar/energislag, som sammanvävt ger bästa ekonomi, miljö och tillgänglighet.
Leveranssäkerhet som är anpassad efter kundens behov.
Öka informationen till och motivationen hos energianvändarna.
Satsa på hushållning i kommunförvaltningens egna lokaler.

4.4.3 IT-INFRASTRUKTUR
IT-infrastrukturen behandlas i nyligen antaget program.
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4.5 SERVICE
4.5.1 UTBILDNING
Förskola
I Bålsta finns idag 13 kommunala förskolor och 19 dagbarnvårdare för barn i åldern 1
– 5 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. I mars 2005 omfattar verksamheten
i Bålsta totalt ca 900 barn. Dessutom finns en öppen förskola i Bålsta centrum, vilken
vänder sig till unga barnfamiljer som är i behov av rådgivning, i rollen som föräldrar,
och social gemenskap. Utöver den kommunala barnomsorgen finns också i Bålsta
fyra förskolor i alternativ driftsform som totalt har ca 110 inskrivna barn.
Den förskoleverksamhet som finns utanför Bålsta bedrivs i Skokloster. Där finns idag
2 förskolor och 5 dagbarnvårdare omfattande totalt ca 130 barn. I Skokloster finns
också en enskild förskola med ca 20 barn inskrivna.
Förskoleverksamheten i Håbo kommun (mars 2005) utgörs således av 15 kommunala
förskolor och 24 dagbarnvårdare. Den kommunala verksamheten omfattas av totalt ca
1030 barn. Vidare finns 5 enskilda förskolor som totalt har ca 130 inskrivna barn.
Under de senaste åren har efterfrågan på barnomsorg ökat mycket kraftigt i Håbo
kommun. Därför pågår en omfattande utbyggnad av barnomsorgen och under perioden 2002-2004 har, i genomsnitt, ca 100 nya förskoleplatser per år tillskapats. Under
2005 fortsätter utbyggnaden och så mycket som ca 140 nya förskoleplatser tillkommer. Under hösten tas en ny förskola, med 90 platser, i drift i Skörby. Dessutom tillkommer ca 50 nya platser i paviljonger som uppförs i Bålsta (2 avd.) och Skokloster (2
avd.).
En orsak till den ökade efterfrågan på barnomsorg är förskolereformen som trädde i
kraft från och med 2002. Då infördes maxtaxa inom förskolan och alla barn till föräldralediga eller arbetssökande fick rätt till förskoleplats om 15 timmar i veckan. Samtidigt
infördes också allmän förskola för 4-5 åringar. År 2001 var ca 68% av alla boende
barn 1-5 år i Håbo inskrivna i förskolan. Idag, d v s några år efter förskolereformens införande, är andelen inskrivna barn hela 87%. Denna förändring av nyttjandegraden
motsvarar en ökning av antalet barnomsorgsplatser med ca 250. En annan orsak till
den ökade efterfrågan på barnomsorg är att barn i åldern 1-5 år ökar i antal.
Framtida behov
Det framtida behovet av barnomsorg är starkt beroende av hur befolkningen utvecklas. Enligt befolkningsframskrivningen ”Medium” i denna översiktsplan kommer antalet
barn i åldern 1- 5 år att öka under planeringsperioden 2005-2030. Från 1 321 vid årsskiftet 2004/2005 till 1 762 vid årsskiftet 2030/2031. Om nuvarande nyttjandegrad om
87% kvarstår över tiden, innebär detta ett behov av ca 385 nya barnomsorgsplatser
under planeringsperioden. Minimumframskrivningen innebär inget långsiktigt behov
alls av nya förskoleplatser. Maximumframskrivningen får till följd att ca 600 nya förskoleplatser behöver tillkomma under perioden 2005-2030.
En annan viktig framtida fråga, för förskolverksamheten, gäller hur det framtida bostadsbyggandet lokaliseras. Nytillkommande förskolor måste placeras geografiskt till
de områden där barnomsorgsbehovet ökar. I översiktsplanen redovisas tre alternativa
inriktningar.
1. Koncentration av nya bostäder till Bålsta tätort.
2. Decentraliserat till småorter och Bålsta.
3. Utspritt på landsbygden
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Grundskola
I Håbo kommun finns det 5 grundskolor; Gröna Dalen, Futurum inkl Viby, Västerängsskolan, Gransäterskolan samt Slottsskolan. Grundskolorna i Håbo är 0-9 skolor (omfattar förskoleklass till skolår 9). Detta gäller dock inte Slottsskolan i Skokloster som
har förskoleklass till och med skolår 5. Inom Håboskolans samtliga skolor är förskoleklassens och skolbarnomsorgens verksamheter organisatoriskt integrerade med
grundskolans verksamhet. Under vårterminen 2005 finns det totalt ca 2 480 elever i
grundskolan och ca 230 elever i förskoleklassen. Av dessa är ca 720 elever inskrivna i
skolbarnomsorgen (fritidshem). I Håbo kommun bor också ett antal elever som går i
andra kommuners grundskolor eller friskolor, s k interkommunala elever. Under vårterminen finns det ca 140 sådana elever. Av dessa är det ca 60 elever som går i MIUskolan, som är en friskola belägen i Skokloster.
Antalet elever i grundskolan minskar för närvarande. Denna minskning påbörjades
2003 och beräknas fortgå fram till år 2008. Under denna period väntas elevantalet
inom grundskolan minska med ca 170 elever.
Framtida behov
Det framtida behovet av skollokaler är starkt beroende av hur befolkningen utvecklas.
Enligt befolkningsprognosen ”Medi-prognos” i denna översiktsplan kommer antalet
elever i åldern 6-15 år att öka under planeringsperioden 2005-2030. Från 2 891 vid
årsskiftet 2004/2005 till 3 636 vid årsskiftet 2030/2031, d v s en ökning med ca 745
elever. Denna ökning motsvarar behovet av 1-2 nya grundskolor. ”Mini-prognosen” innebär inget långsiktigt behov alls av nya skollokaler. ”Maxi-prognosen” får till följd en
ökning med ca 1 200 elever under planeringsperioden 2005-2030, vilket motsvarar ett
behov av 2-3 nya grundskolor.
Den geografiska placeringen av nya skolor är beroende av hur bostadsbyggandet lokaliseras. En annan viktig framtida fråga för grundskolans verksamhet och ekonomi
handlar om skolskjutsar. Ju mer bostadsbyggandet sprids ut i kommunen desto mer
ökar behovet av skolskjutsar, vilket i sin tur ökar kostnaderna för grundskolans totala
verksamhet.
Enligt kommunens skolskjutsbestämmelser anordnas skolskjuts om vägen mellan elevens bostad och skolan överstiger:
2 km
3 km
4 km
5 km
6 km

för elever i förskoleklass
för elever i åk 1 - 3
för elever i åk 4 - 6
för elever i åk 7 - 9
för gymnasieelever

Gymnasieskola
Gymnasieskolan inom Håboskolan finns i Bildningscentrum Jan Fridegård, Bålsta
centrum. Under vårterminen 2005 studerar ca 400 elever vid något av de fem gymnasieprogrammen (Handels- och administrationsprogrammet, Individuella programmet,
Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet). Av det totala antalet gymnasieelever som bor i Håbo kommun, ca 800, studerar
ungefär hälften i gymnasieskolor som finns i andra kommuner. För närvarande pågår
en planering med att bygga ut gymnasieskolan i Håbo, och inför läsåret 05/06 kommer
fem nya gymnasieprogram att inrättas i Bildningscentrum Jan Fridegård. På så sätt
möjliggörs för flera ungdomar att studera på ”hemmaplan” och samtidigt är detta ekonomiskt fördelaktigt för Håbo kommun.
För närvarande ökar antalet gymnasieungdomar i Håbo kommun.
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Framtida behov
Med minimumframskrivningen och mediumframskrivnigen som utgångspunkt, för utvecklingen av antalet gymnasieelever, är nuvarande lokaler i Bildningscentrum Jan
Fridegård tillräckliga för att täcka behovet under planeringsperioden. Maximumframskrivningen däremot, kan få till följd att gymnasieskolan behöver byggas ut för att klara
ökningen av antalet gymnasieelever.

Särskola
Särskoleverksamheten består av grundsärskolan (finns i tillfälliga paviljonger vid Gröna Dalen skolan i Bålsta, ca 35 elever) samt gymnasiesärskolan och särvux (verksamheten bedrivs i Bildningscentrum Jan Fridegård, ca 15 elever).
Framtida behov
Enligt gällande planering kommer grundsärskolan att få nya lokaler (2006/2007) som
byggs ihop med Gröna Dalen skolan. Något ytterligare framtida behov av lokaler föreligger inte under planeringsperioden.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen finns i Bildningscentrum Jan Fridegård. Idag är det ca 125 vuxenelever som studerar på heltid.
Framtida behov
Något framtida behov av fler lokaler föreligger inte under planeringsperioden.

Mål
Detaljplaneprogram/detaljplaner för nya större bostadsområden ska innehålla markområden för förskoleverksamhet/skolverksamhet.
Vid behov av nya grundskolor bör 0-9 skolor byggas.
Nyinvesteringar i lokaler bör samplaneras för förskolan, grundskolan, fritidsverksamhet och kulturverksamhet.

4.5.2 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG
Äldreomsorg
Drygt 9,3 procent av befolkningen i Håbo idag är idag 65 år och äldre. Motsvarande
siffra för riket är 17 %. Gruppen 65 år och äldre är långtifrån en homogen grupp, de är
individer med olika intressen och behov. Vårdbehovet uppstår oftast först i 80-års åldern och ökar sedan med stigande ålder.
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Demografisk utveckling
Figur 1. Befolkningsframskrivning enligt mediumalternativet för åldersgrupperna 65-79-år och 80-w-år,
åren 2005 - 2030
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Antalet äldre i Håbo är idag lågt men förväntas att öka enligt mediumframskrivningen,
Även under minimum- och maximumframskrivningarna ökar antalet äldre, se vidare
befolkningsavsnittet. Antalsskillnaden mellan framskrivningarna är mindre för pensionärsgruppen än för andra åldersgrupper.
Utflyttningen av äldre är och har varit mycket låg. Vad man vet om den äldre delen av
befolkningen är att den hittills varit starkt immobil i jämförelse med andra (yngre) befolkningsgrupper. Ju äldre man är, desto mindre är benägenheten att flytta ut från
kommunen.
Till viss del kan den här bilden komma att påverkas av att antalet pensionärer ökar
under kommande decenniet samt att bostadsbeståndet måste förändras i takt med
denna ökning. Många vanliga lägenheter måste tillkomma för att bostadsförsörja de
som vill frigöra sig från villan. Annars kommer vi att få se en högre utflyttning av "yngre-äldre" än vad man hittills har upplevt.

Nuvarande organisation
Inom äldreomsorgen finns idag följande verksamheter
 Äldreboende – 64 lägenheter
 Servicelägenheter - 51
 Korttidsboende – 12 platser
 Dagverksamhet för äldre
 Hemvård
 Rehabilitering
 Hemsjukvård
 Fotvård
 Restaurang Pomona
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Planerad utbyggnad
Enligt beslut kommer ett nytt äldreboende, Dalängen, att byggas. Boendet planeras
vara klart under början av 2007. Äldreboendet kommer att inrymma 18 lägenheter
varav 16 lägenheter för permanent boende samt två för korttidsboende.

Kommande behov
Äldreboende/särskilt boende
Särskilt boende finns för personer med omfattande behov av vård och omsorg och tillgång till personal dygnet runt. Särskilt boende är ett boende där personerna har egna
hyreskontrakt.
Tabell 1. Antal personer i behov av äldreboende utifrån befolkningsprognos och den andel i Håbo som
bodde på äldreboendet 2002.
65-79 år
80-100 år
Summa
År 1,5 % av åldersgr. 14,5 % av åldersgr. 65 - 100
2010
31
60
91
2015

38

107

72

I samband med nybyggnation så är behovet av lägenheter inom äldreboendet täckt ett
antal år.
Med hänsyn taget till befolkningsförändringar speciellt i gruppen 85 år och äldre kommer efterfrågan på lägenhet i särskilt boende att öka.
År 2010: Ytterligare en avdelning på äldreboendet Dalängen, med totalt 8 lägenheter.
År 2015: Nytt äldreboende med 24 lägenheter, Bålsta tätort.
Under åren 2015 – 2030 ökar antalet äldre/äldre ganska kraftigt. Troligtvis kommer
behovet av äldreboende att öka ytterligare. Behovet av lägenheter i särskilt boende är
avhängigt framtida lagstiftning och riktlinjer samt vilken serviceutbud kommunen har
tillgängligt för den enskilde.
Väntat behov av äldreboende/hemtjänst utifrån befolkningsframskrivningen på Skoklosterhalvön, åskådliggörs i tabell 2 och 4 nedan.
Tabell 2. Behov av Äldreboende på Skohalvön.
65-79 år
80-100 år
Summa
År 1,5 % av åldersgr. 14,5 % av åldersgr. 65 - 100
2010
3
6
9
2015

4

8

12

Hemtjänst: Stöd i det ordinära boendet
Basen i arbetet med äldre ska utgå från det egna boendet och hemvården och har
den enskildes helhetssyn och bedömning av sin livssituation som utgångspunkt. Exempel på insatser är stöd i hemmet, personlig omvårdnad, kontaktskapande verksamhet, sjukvård, matdistribution, trygghetslarm och dagverksamhet.
Nationellt så bor 92 % av de äldre kvar i den egna bostaden. De flesta äldre vill också
bo kvar hemma så långt det är möjligt. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på
utbyggnad och utveckling av det särskilda boendet. Kvarboendeprincipen gäller i
Håbo kommun vilket innebär att satsningar måste göras på hemtjänst, hemsjukvård
och korttidsboende. Satsningar måste också göras vid nybyggnation av lägenheter
och renovering av befintligt bostadsbestånd så att de utvecklas och anpassas efter
äldres behov.
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En specifik problematik har uppmärksammats vad gäller behov av hemvårdsinsatser
utanför Bålsta tätort eftersom basen för all hemvård finns i Bålsta. Omfattningen av
personalresurserna ökar då vårdtagaren bor utanför Bålsta tätort eftersom man då
måste lägga till restid. På sikt kommer det att finnas behov av en hemtjänstlokal i Skokloster utanför Bålsta tätort.
Tabell 3. Antal personer i behov av hemvård utifrån befolkningsprognos och den andel i Håbo som erhöll
insatserna service och omvårdnad ifrån hemvården år 2002.
0 - 64
År 0,075 %
2010
13
2015

65-79
4,0 %
84

16

100

80 - 100 Summa
20 %
0 - 100
82
179
100

216

Under åren 2015 – 2030 så ökar antalet äldre/äldre ganska kraftigt. Behovet av hemtjänst kommer att öka ytterligare. Behovet av hemtjänst är avhängigt framtida lagstiftning och riktlinjer samt vilken serviceutbud kommunen har tillgängligt för den enskilde.
Tabell 4. Behov av Hemtjänst på Skohalvön.
0 - 64
År 0,075 %
2010
2
2015

65-79 80 - 100 Summa
4,0 %
20 %
0 - 100
9
9
20

2

11

11

24

Korttidsboende
I korttidsboendet ges insatser till personer som förklarats utskrivningsklara från sjukhusvård men som har ett så omfattande vårdbehov att de ej direkt kan återvända till
det egna boendet. Korttidsplatserna används för rehabilitering, tillfällig/regelbunden
avlastning, bedömning innan ställningstagande om bostadsbyte, väntan på annat boende samt vård i livets slutskede. Inom korttidsboendet finns tolv korttidsplatser.
3,1 % av befolkningen i Håbo mellan 65 - 100 år hade under 2004 beviljad insats på
korttidsboendet. I jämförelse med befolkningsprognos skulle detta innebära att 2010
skulle 78 personer vara i behov av insats på korttidsboende utifrån nuvarande bedömningsgrunder. Enligt kvarboendeprinicipen kommer dock ytterligare behov av insatser i form av avlastning och trygghetsboende att finnas.
Ett nytt korttidsboende/trygghetsboende med åtta platser bör planeras för att stå klart
2015.

Handikappomsorg
Handikappomsorgen erbjuder stöd- och serviceinsatser till personer som har fysiska
eller psykiska funktionshinder. Som grund för de insatser som man kan söka ligger
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen
(SoL).
De verksamheter som finns inom handikappomsorgen i Håbo kommun är
x
x
x
x
x
x
x

Personlig assistans
Ekan korttidsboende
Gruppboende Oktavia
Gruppboende Väppeby
Personliga ombud
Boendestöd, psykiatri
Daglig verksamhet
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Kommande behov
Inom handikappomsorgens verksamhet finns socialtjänstens insatser till funktionshindrade på hemmaplan.
Volymökningar kommer att ske inom den närmaste tio års perioden inom samtliga
verksamhetsområden. Detta utifrån det faktum att beslutade insatser enligt LSS är
livslånga och att Håbo har en ung befolkning.
Idag finns i Bålsta två gruppboenden för personkrets 1 – 3. Trolig utveckling är att det
under en tio års period måste byggas två nya gruppboenden för LSS personkrets 1.
x
x

2007 – ett gruppboende med fem lägenheter
2012 – ett gruppboende med fem lägenheter

Gruppboende ska planmässigt integreras inom befintliga bostadsområden eller som
en del i en nyproduktion av ett bostadsområde.

Målsättningar för äldre och handikappomsorgen
Bostäder, vägar och kommunal verksamhet ska utformas så att extra åtgärder ej behöver vidtas i efterhand för människor med funktionshinder.
Gruppbostäder, äldreboenden samt korttidsboenden ska vara integrerad i vanlig bebyggelse med närhet till offentlig och kommersiell service.
Erbjuda valfrihet vid val av äldreboendeplats antingen i egen bostad eller bostad med
särskild service.

4.5.3 KOMMERSIELL SERVICE
Nuläge
Den kommersiella servicen är starkt koncentrerad till Bålsta centrum. På landsbygden
finns en dagligvarubutik i Skokloster och en butik som är belägen i bensinstationen vid
Ekolsund.

Framtida omfattning och läge
Om inga särskilda behov identifieras, kan man förmoda att behovet av kommersiell
service ökar i samma takt som den allmänna befolkningsökningen. Kommunens fortsatta befolkningstillväxt kommer främst att vara koncentrerad till Bålsta tätort, se befolknings- och bostadsavsnitten.
Ur ett rent ytmässigt markförsörjningsperspektiv är behovet av kommersiell mark täckt
i den fördjupade översiktplanen för Bålsta tätort från 2002.
I ett utbudsmässigtperspektiv är en förstärkning av handel och kulturella verksamheter
nödvändig. I dagsläget gör Håboborna många sällanvaruinköp i Stockholms- och Enköpingsregionerna, där också många nöjesaktiviteter äger rum. För att bredda kom-
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munens utbud av kommersiell service behövs en medveten satsning på Bålsta centrum.
Bålsta har ett centralt läge både inom kommunen och i mälarregionen. Ett knutpunktsläge med snabba kommunikationsmöjligheter till andra regioner sammantaget och
med god matartrafik inom kommunen, skapar underlag både för den egna försörjningen av kommersiell service samt för en omfattande besöksmarknad.
En kommande fördjupad översiktplan för Bålsta tätort eller ett program för centrumutveckling, får behandla Bålsta centrum och behoven av rikare handels- och kulturinnehåll i de centrala delarna.
På landsbygden behöver servicen stärkas i takt med ökat befolkningsunderlag. Småorterna på landsbygden kan i vissa fall vänta en befolkningsökning. Krägga / Stämsvik
är en ort där förstärkningsbehov kan uppstå.
I Skokloster finns en dagligvarubutik med postutlämning och apotekshantering. Befolkningstillväxten i Skokloster tros plana ut under planperioden. Möjlighet till förstärkning av befintlig kommersiell service bör dock finnas. Detta då bl a förändrad demografisk struktur, där både äldre personer och äldre ungdomar finns representerade i
ökad utsträckning, kan medföra nya behov.

Mål
Kommuninvånarna bör ges ökade möjligheter att göra fler lokala inköp. Ett bredare
handels- och serviceutbud ska finnas lokalt.
Det ska reserveras mark för kommersiell närservice vid planering av nya bostadsområden.

4.6 TÄKTVERKSAMHET
Den mäktiga Uppsalaåsen går tvärs igenom Håbo kommun i nordsydlig riktning.
Åsens sträckning genom kommunen kännetecknas av att den är uppdelad i flera avgränsade åspartier.
Åsarna i kommunen är en viktig naturresurs både för vattenförsörjning och grusförsörjning. Åsarna har också stora värden för naturvården och landskapsbilden.
Sedan en lång tid tillbaka har det pågått en omfattande grustäktsverksamhet i kommunen, vilket har satt tydliga spår i landskapet.
Det finns fyra täkter i Håbo kommun för tillfället, se KARTA 5.
Skadevi grustäkt har tillstånd för täktverksamhet som gäller till och med 2005-09-30,
men ingen verksamhet bedrivs i nuläget.
Wij grustag, som är en täkt för sand, grus och berg, har tillstånd att bedriva täktverksamhet till och med den 31 december 2010.
I Dragets industriområde finns Skanska Sverige ABs och NCC Roads ABs täkter, som
båda har tillstånd till och med 30 september 2006.
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NCC Roads ABs verksamhet fortsätter eventuellt efter det datumet eftersom de har
påbörjat processen med att ansöka om tillstånd till fortsatt täktverksamhet.
Ett skyddsavstånd från täktverksamheters verksamhetsområde till bostadshus bör
vara minst 300 till 700 meter, beroende på täktverksamhetens art och påverkan på
omgivningen. När det gäller bergtäkt bör avståndet inte vara mindre än 700 meter till
närmsta bostadshus.

Allmänt om grusåsmaterial
Länsstyrelsen har i beslut den 4 februari 1994 fastställt en strategi för hushållning av
ändliga naturresurser. Den innebär bland annat att täkttillstånd i orörda naturgrusavlagringar inte lämnas samt att huvuddelen av materialförsörjningen ska baseras på
bergkross och andra alternativ till naturgruset.

Målsättningar
Inga grustäktsverksamheter skall få påbörjas i andra områden än i direkt anslutning till
nuvarande täkter.

4.7 AREELLA NÄRINGAR
KARTA 7 redovisar jordbruksmark och skogsmark i kommunen.
Enligt Miljöbalkens (MB) tredje kapitel 4§ är jordbruk och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och dessa behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.
Vidare enligt 5§ samma lag skall mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller vattenbruk så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Om området är av riksintresse för yrkesfisket, skall det
skyddas mot sådana försvårande åtgärder.

4.7.1 JORDBRUK
Bakgrund
Åkermarken i kommunen utgör en del av den Uppländska Mälarbygden som består av
sammanhängande öppna lerslätter avbrutna här och var med moränryggar och
skogsområden. Bygden har varit bebodd och brukad sedan förhistorisk tid och det
finns talrika lämningar från brons- och järnåldern. Typiskt för Mälarbygden är riktigt
stora gårdar. Dessa stora gårdar har bidragit till skapandet av att ett speciellt storskaligt landskap med vidsträckta odlingsytor. Håbos åkermark hör till de mest bördiga i
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landet, och har en hög avkastning även jämfört med andra kommuner i länet. (Böndernas Uppland, Uppsala 2004)

Nuläge
Jordbruksmarken i Håbo utgör nästan 30% av de ca 14 400 hektar som är kommunens totala markyta. Denna jordbruksmark består av 3975 ha åker, och 341 ha betesmark. Marken ägs och brukas av ca ett trettiotal lantbrukare. Produktionsenheterna
är stora och medelvärdet av åkerareal per lantbruksföretag är över 70 hektar per företag, vilket är bland det högsta i landet.
Spannmålsodling är den i särklass övervägande driftsinriktningen i kommunen. Den
upptar över 2000 hektar av den totala åkerarealen. Man bedriver ett modernt jordbruk
och med hjälp av den senaste tekniken produceras spannmål av hög kvalité. Höstvete
och vårkorn är de spannmål som dominerar produktionen i Håbo. Man odlar även oljeväxter på ca 200 hektar och energiskog på ca 100 hektar. År 2003 var Håbo den
kommun som procentuellt odlade störst yta av sin totala åkerareal med energiskog.
Ett par av kommunens lantbruksföretag har betesmark där man bedriver slåtter. Idag
finns i kommunen en potatisproducent.
Vid en jämförelse med riket så har Håbo spannmål på en betydligt större andel än
medelvärdet i riket och en anmärkningsvärt låg andel vall- och grönfoderodling samt
betesmark. Detta skulle till viss del kunna hänga samman med det låga antalet boskapsdjur i kommunen och svårigheter att få tillstånd till större djurbesättningar på
grund av närhet till bebyggelse.
Kommunen har ett fåtal lantbruksföretag med nötkreatur, och ett lantbruksföretag med
slaktsvinsuppfödning. Någon mjölkproducerande gård finns inte längre i kommunen.
Ett par företag med får finns, och en äggproducent. Hästen är det djur som dominerar
landskapsbilden i Håbo kommun idag. Det finns antal hästgårdar, och 2003 fanns hästar på över tio företag som var knutna till en lantbruksfastighet.(Jordbruksmarkens användning 2003, Jordbruksverket och SCB 2003)
I kommunen finns stor företagsamhet i verksamheter kopplade till lantbruk. Som exempel kan nämnas Bo på lantgård konceptet, jaktverksamhet och äventyrsverksamhet.
Inom kampanjen Levande Landskap som ingår i miljö- och landsbygdsprogrammet
och pågår mellan 2002-2006, finns möjlighet för lantbrukare att genom Länsstyrelsen
få rådgivning och utbildning. Kampanjen är knuten till det nationella miljömålet Ett rikt
odlingslandskap, och handlar om hur jordbruksdriften påverkar natur- och kulturvärden
i markerna och vad man som förvaltare av dem kan göra för att bevara dessa värden.

Miljöpåverkan
Kommunen utövar tillsyn på jordbruksverksamheten. Läckage av näringsämnen är ett
av de områden tillsyn bedrivs på, ett annat av kommunens tillsynsområde inom jordoch skogsbruket är kemikaliehantering. Kemikaliehantering hanteras i Miljöbalkens 14
Kapitel med tillhörande förordningar. Det finns även föreskrifter och allmänna råd i
ämnet som Naturvårdsverket givit ut (SNFS 1997:2 samt allmänna råd 97:3).

Framtid
Den nya EG-gemensamma jordbrukspolitiken som trädde i kraft den 1 januari 2005
(Förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare) kommer troligen påverka
såväl lantbruksverksamheten som landskapets utseende. I och med den nya lagen
förändras bidragsgrunderna för lantbrukare.
Inom kommunen har antalet lantbruk blivit färre men enheterna större, mycket talar för
att flera jordbruk kommer gå ihop och samarbeta i ännu större enheter. Håbo har visat
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sig vara ett attraktivt område för hästverksamhet. När en jordbruksfastighet i kommunen säljs görs den allt oftare om till hästgård och delar av odlingsmarken används
istället för vallodling och till beteshagar.
Naturområden, reservat och andra skyddade områden påverkar jord och skogsbruket,
en införlivning av miljömålen kommer troligen att innebära att fler områden kommer att
skyddas, något som i sin tur kan kräva förändringar i skötseln av marken.
Hos lantbrukare i kommunen finns intresse för att producera spannmål för energiutvinning och starta en lokal förbränningsstation för energiproduktion.

Nationella och regionala målsättningar
Förutom de nationella miljömålen Ingen övergödning och Levande skogar berörs jordbruket direkt av det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Målet är att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. De övergripande nationella miljömålen har behandlats av
Länsstyrelsen och brutits ned till regionala miljömål som presenteras i rapporten Miljömål för Uppsala län 2003-2010.
Angående det nationella miljömålet om ett rikt odlingslandskap tar Länsstyrelsens upp
tre övergripande mål
x
x
x

Ett livskraftigt jordbruk ska kunna bedrivas i hela länet.
Jordbruksmark ska så långt som möjligt ej användas för exploatering eller
planteras med skog.
Odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden ska bevaras och stärkas

Dessa övergripande mål har av länsstyrelsen brutits ned till åtgärder. Nedan presenteras de åtgärder som kommunen berörs av och i vissa fall har del av ansvaret för.
Övergripande
Fortsatt jordbruk i hela länet. Vid offentlig upphandlig ska så långt möjligt lokalt producerade varor gynnas. Torg- och markandsförsäljning av närodlade varor ska stödjas
exempelvis genom upplåtelse av lämplig plats.
För att främja odlingslandskapets natur- och kulturvärden ska försök med övergripande landskapsplanering genomföras.
Åtgärder för att påverka brukningsmetod
Information till konsumenter om sambandet mellan den mat de konsumerar och en
hållbar livsmedelsproduktion.
Åtgärder för betesmark och ängsmark
Företag som har marker som kan restaureras till skogsbete eller äng ska prioriteras i
rådgivning samt beviljande av restaureringsstöd. Rådgivning och information satsas
på omläggning av betesmark till ängsmark.
Företag med värdefulla ängs- och betesmarker där hävden riskerar att upphöra ska
stöttas. Bland annat i form av olika stöd mot att hävden upprätthålls enligt avtal. Naturreservat kan bildas om hävden inte kan upprätthållas på annat sätt.
Gamla träd inventeras och dokumenteras på ett enhetligt sätt inom särskilt utvalda
områden i länets samtliga kommuner.
Åtgärder för hotade arter i odlingslandskapet
För genomförande av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram på länsnivå, ansvarar Länsstyrelsen i samverkan med Upplandsstiftelsen och kommunen.
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Åtgärder för bevarande av genetisk variation hos husdjur och kulturväxter
I naturreservat och Natura 2000- områden ska man om möjligt välja traditionella husdjursraser för att hålla områdena i hävd.

Kommunala målsättningar
Jordbrukets intressen skall så långt som möjligt skyddas.
Ändrad användning av jordbruksmark skall undvikas om likvärdig lösning kan åstadkommas på annan plats.
Vid en eventuell avställning av jordbruksmark är det angeläget att det öppna landskapet består. Kommunens många sjöängar är ett exempel på en speciell kvalitet i kommunen som nu är i riskzonen för igenväxning.
Motarbeta övergödningen av sjöar och vattendrag.

4.7.2 SKOGSBRUK
I Skogsvårdslagens Allmänna bestämmelser anges att skogen är en nationell tillgång
som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vidare fastslås att man vid skötseln av skogen skall ta hänsyn till även till andra allmänna intressen. Med hjälp av dessa ramar skapas möjligheter att bedriva ett mångbruk där skogsproduktionen samsas på och utnyttjar samma
mark som andra intressen.

Bakgrund
Uppsalaåsen som är ett karaktäristiskt landskapselement i Håbo kommun sträcker sig
från kommunens södra delar och norrut ända upp till Arnöhuvud. På den sandmarksklädda åsen är gran det dominerande trädslaget. Detsamma gäller för Ekillaåsen, som
är en tvärås till Uppsalaåsen. Håbo har högproduktiva skogsmarker varav en del ligger på före detta åkermark. De senaste 50 åren har andelen skog ökat med över 100
hektar. Till övervägande del utgörs den ökningen av planterad gran.

Nuläge
Det finns idag ca 6500 hektar skogsmark inom Håbo kommun. Skogen som är välvårdad består framförallt av tall och gran med en lövinblandning på cirka 15 procent.
Längs kommunens många strandzoner är lövinblandningen betydligt större och al är
ett dominerande inslag. Längs strandzonerna finns även en hel del ädellövträd i vissa
partier. I Håbo finns alltifrån ung skog till betydligt äldre. Som helhet i kommunen är
fördelningen av åldersklasser på skogen ganska jämn med någon övervikt av medelålders och äldre skog.
Det finns i kommunen cirka sju brukningsenheter som omfattar mer än 500 hektar
skog, resterande skog är uppdelad på mindre brukningsenheter. Av den privatägda
skogen ingår den mesta i lantbruksfastigheter och utgör där ett nödvändigt komplement till jordbruket. Avverkningen pågår året runt med endast ett par sommarveckors
uppehåll. Industrin kräver oftast färskt virke så under sommaren får det inte ta mer än
tre veckor från avverkning tills virket når industrin. Majoriteten av virket som produceras i Håbo går till timmer och massaindustrin. I Sverige har man en beräknad total
skogstillväxt på cirka 100 miljoner kubikmeter skog, medan man avverkar ca 80 miljoner årligen. I Håbo kommun har man en tillväxt på cirka 35 000 skogs kubikmeter och
skogsbruket omsätter ca 8 miljoner kronor om året.
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Miljöpåverkan
Inom skogsbruket gödslar man inte skogen. Avverkningen ger en miljöpåverkan både
genom buller och genom förändring av landskapsbilden. Skogsbruket kan medföra
stora förändringar på djurs och växters livsmiljö och därigenom påverka den biologiska mångfalden.

Framtid
Verksamma inom skogsbruket ser att mer åkermark kommer planteras med skog
även i framtiden, inte med samma hastighet dock. Nyplanteringen kommer troligen utgöras av mer lövträd än tidigare och mer åkermark kommer användas för produktion
av energiskog.
I och med miljömålsarbetet kommer mer skogsmark tas ur produktion och skyddas
med olika former av reservat och vårdavtal. Mer skogsmark i kommunen kommer genom exploatering ersättas av bostäder.
Förändringar inom jordbruket med allt mindre djurhållning och ännu färre sjöängsbeten kommer troligen leda till en igenväxning av lövträd (främst al), på kommunens
strandzoner.

Nationella och regionala målsättningar
Skogsmarken berörs av det nationella miljömålet om Levande skogar. Målet är att
skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden
värnas.
Detta övergripande nationella miljömål har Skogsvårdsstyrelsen ansvar för. I dialog
med skogsbrukets företrädare och Länsstyrelserna har Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen tagit fram dokumentet Levande skogar, som presenterar de fem regionala delmål
som gäller för Uppsala län.
Delmål 1 handlar om mängden skogsmark som genom olika formar av skydd och avtal skall undantas från skogsproduktion.
Delmål 2 handlar om mängden död ved, och arealen äldre lövrik skog och gammal
skog som ska bevaras och förstärkas fram till år 2010.
Delmål 3 handlar om att skogsmarken ska brukas så att fornlämningar inte skadas
och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara senast
2010. Detta delmål är lika på nationell och regional nivå.
Delmål 4 om att senast 2005 ska åtgärdsprogram ha inletts för hotade arter som har
behov av riktade åtgärder.
Delmål 5 är att skogens betydelse för naturupplevelser och friluftsliv tas skall tas tillvara.

Kommunala målsättningar
Skogens betydelse som livsmiljö för växter och djur samt för friluftsliv rekreation skall
beaktas.
Skogens betydelse för sysselsättning och ekonomi skall beaktas.
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Lokalisering av bebyggelse och anläggningar bör ske på sådant sätt att den inte skadar eller lägger hänsynsregler på större skogsmarksområden, än vad som är nödvändigt.
Skogsmark i anslutning till bostadsområden bör skötas med särskild hänsyn till rekreation och friluftsliv.

4.8 KULTURMILJÖ
Håbo kommun har en rik och varierad kulturmiljö med åtskilliga spår i naturen efter tidigare generationers aktiviteter. Man kan med hjälp av kommunens olika kartor utläsa
hur landskapet förändrats och hur detta har kommit att påverka utvecklingen från
forntiden fram till våra dagar

Riksintresse
Inom kommunen finns det två relativt stora områden som klassats som ”av riksintresse” för kulturmiljövården. Det är Skoklosterhalvön längst i norr och området kring Yttergran, Övergran ner mot Apalle och fram till nuvarande Gransätersskolan. Se KARTA 8, Kulturmiljö.

Skoklosterhalvön med Arnöhuvud
Beskrivning
Skoklosterhalvön har en särpräglad natur- och bebyggelsemiljö. Området domineras
av Skokloster slott med tillhörande gårdar och torp. Ett låglänt odlingsstråk på halvöns
mitt omges av höglänta skogsområden. I den centrala dalgången kan man fortfarande
se spår av hur människan har utnyttjat landskapet från äldre järnålder och fram till
våra dagar. Det finns ett rikt och varierat fornlämningsbestånd och kulturmiljön är i sin
helhet intressant genom sin enhetliga och ålderdomliga karaktär.
Större delen av Skoklosterhalvön är i dag naturreservat och därmed skyddat genom
naturvårdslagens.
7 § Område, som finnes böra särskilt skyddas eller vårdas på grund av sin betydelse
för kännedomen om landets natur, sin skönhet eller eljest märkliga beskaffenhet eller
emedan området är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv, må av länsstyrelsen förklaras som naturreservat. Länsstyrelsen får inte avsätta ett område till naturreservat, om syftet med åtgärden i allt väsentligt kan tillgodoses genom att området i
stället med stöd av 19 § förklaras som naturvårdsområde. Lag (1982:1097).
Skokloster slott är ett unikt minnemärke från Sveriges stormaktstid. Slottet, som började byggas 1654, har en väl bevarad inredning och en stor samling konst, vapen samt
ett mycket intressant bibliotek. Slottet är ett statligt minnesmärke och är därmed omfattat av det skydd som finns för statliga byggnadsminnen.
Kyrkan från 1200- talet, ursprungligen anlagd som klosterkyrka, är ett mycket tidigt
exempel på den tegelbyggnadsteknik som tillämpades i Mälardalen. Byggnadsstilen
följer samma mönster som Mariakyrkan i Sigtuna, dvs. en treskeppig basilika med klerestorium. Klosteranläggningens ursprungliga del har undersökts genom utgrävningar, som visat att klosterflyglarna vid kyrkans södra sida enligt traditionellt mönster varit
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placerade kring en centralt placerad klostergård vilken omgetts av en korridor, den s.k.
korsgången.
På Skoklosterhalvöns nordöstra udde ligger torpet Stavsund. Torpet, som är från
1600- talet är ett före detta säteritorp till Sko gård och fram till 1800- talet fanns där en
krogrörelse, ett exempel på att trakten varit bebodd och byggd sedan länge.
Vid Flasta by finns en kyrkoruin, ibland kallad flasta mur. Ruinen är resterna av en romansk västtornskyrka som troligen uppfördes vid förra hälften av 1100-talets. Troligtvis har kyrkan byggts som en gårdskyrka men även kommit att fungera som en sockenkyrka. I samband med att klostret och kyrkan i Sko stod färdig så överflyttades
verksamheten dit och den gamla kyrkan övergavs.
I den sydöstra delen på Skoklosterhalvön finns torpet Kvarnlöt eller Lugnet där skaldinnan Hedvig Charlotta Nordenflycht bodde fram till sin död 1763. Inte så långt sydväst om torpet ligger fornborgen Lugneborg en av Upplands många fornborgar som
tjänade som tillflyktsort under oroliga tider. Borgen ligger utmed landsvägen mellan
vägen och vattendragen Oxen. I öster ligger de enda två områden som har exploaterats under senare tid, Söderskogen och Slottsskogen, områdena försörjs idag av en
tillfartsväg som fått byggas genom det gamla naturreservatet kanske ett tecken på den
samhällsförändring som trots ibland gör sig påmind.
Mål för kulturmiljövården
Området skall så långt det är möjligt bevaras och skyddas från störande exploatering i
form av bebyggelse och andra ingrepp i kulturlandskapet. Nuvarande markanvändning
skall fortgå.

Yttergran, Övergran
Beskrivning
Området är ett av de första sammanhängande landområden som steg upp ur havet i
takt med landhöjningen. I öster gränsar området mot Stora och Lilla Ullevifjärden och
norr mot de låglänta och fuktiga strandängar som ligger nedanför Övergrans kyrka.
Området karaktäriseras även av att det genomkorsas av den mäktiga Uppsalaåsen
som löper i nord – sydlig riktning. På de ställen där åsen framstår tydligast har den
också fått lokala namn som Viåsen, Granåsen, Ekillaåsen. Landskapets variationsrikedom framhävs även av den bäckravin som genomkorsar åsen strax söder om Ekilla.
Den stora grustäkt som finns inom området bidrar visserligen till en öppet sår i landskapet men som man genom återplantering av barrträd delvis försöker återställa. På
Granåsen, där vissa delar har bedömts vara föremål för riksintresse, finns ett flertal
gravar och andra fornlämningar från brons- och järnåldern samt ett friluftsområde runt
Kvarnkojan. Kulturmiljön i övrigt kan karaktäriseras av ett flertal stora gårdar som på
ett markant sätt framhäver landskapsbilden.
I områdets centrala delar ligger Brunnsta by med sin medeltida radbykaraktär där gårdarna fortfarande ligger på långsmala tomter tätt intill varandra. Den nuvarande bebyggelsen härrör från 1800 och 1900-talen.
Övergrans kyrkby har en blandad bebyggelse där övergrans kyrka utgör centralpunkt.
Byns karaktär är accentuerad av prästgårdsbebyggelsen och den välbevarade skolmiljön samt med det från Dyarne ditflyttade torpet som inrymmer Fridegårdsmuseet.
Bland de värdefullaste objekten inom området kan nämnas Ingvarstenen vid Varpsund,
ett gravfält samt en hällkista från stenåldern liksom de tidigare omnämnda bronsåldergravfälten vid Kvarnkojan på Granåsen. Bland byggnader som särskilt bör uppmärksammas finns Yttergrans kyrka, Backa kvarn samt ett antal större gårdar, Wij, Grans
gård etc.
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Mål för kulturmiljövården
Områdets värde för kulturmiljövården är betydande och skall bevaras så långt det är
möjligt. De värdefulla gårds- och bymiljöerna skall skyddas mot störande bebyggelse.
En viss utbyggnad kan tillåtas efter noggrann prövning.

Regionalt intresse
Det finns tre områden inom kommunen som har bedömts ha s.k. regionalt intresse.
Det är Häggeby, Biskops – Arnö samt området runt Kalmar kyrka.
Biskops-Arnö har en mycket tilltalade naturmiljö liksom en historiskt mycket intressant bebyggelse. Ön är svagt kuperad och omges av Mälarviken Oxens vatten som
genom sina grunda vassrika stränder bevarar ett av Mälarens förnämligaste mest karaktäristiska herrgårdslandskap. Det finns en rik förekomst på ädellövträd i lundar, hagar och lövängar. Den i sen tid hävdade slåtterängen vid Kungsängen är i det närmaste unik genom sin glest växande ekförekomst.
Bebyggelsen på ön domineras av det välbevarade f.d. överstebostället från 1730 talet,
i vilket det ingår lämningar efter den gamla ärkebiskopsbiskopsborgen. Tydliga bevis
på detta kan man se genom de tegelfynd som gjorts i samband med utgrävningar och
visar tydliga tecken på att man sannolikt använt sig av samma byggnadshytta/tegelugn som vid byggandet av Uppsala domkyrka.
Det finns inga kända förhistoriska lämningar på ön, däremot ett stort antal resta minnestenar och stensättningar som anlagts i sen tid.
Numera är Biskops – Arnö mest känd genom Nordens folkhögskola som bedriver sin
verksamhet på ön.
Häggeby socken omges på två sidor av mälaren vatten i öster av Bondkroken och i
väster av Arnöfjärden. Trakten är känd sedan förhistorisk tid och man har även hittat
åtskilliga fynd som bekräftar detta i form av gravfält, från olika perioder av järnåldern,
storhögar, runstenar samt bygravfält. På ett sätt är kanske det märkligaste fornminnet
en kopia av en bildsten som föreställer två hingstar som hetsas mot varandra. På omstående sida finns ett långskepp med roddare avbildat. Den här typen av bildstenar är
ovanliga i Uppland. Stenen är i röd sandsten och den sten som står utanför kyrkan är
en kopia. Originalet förvaras på Statens historiska museum.
Inom Häggeby finns ett antal stora gårdar, Rölunda, Värsta m.fl. Rölunda by bestod tidigare av fyra gårdar under Biskops – Arnö men idag återstår endast en av dessa kvar
den som tidigare kallades Norrgården. Huset har ett stort kulturhistoriskt värde eftersom det i dag är ett av få välbevarade exemplen på parhus som finns inom området.
Öster om Rölunda på andra sidan det öppna fält som utbreder sig där ligger Värsta
gård som har anor från 1400-talet. Runt båda gårdarna vittnar förekomsten av gravfält
och spridda gravhögar om att trakten haft betydelse under lång tid. Det finns åtskilliga
andra gårdar här som det skulle vara befogat att kommentera men jag överlåter åt läsaren att forska vidare på egen hand bl.a. i det kulturminnesprogram som sedan 1986
finns i kommunen.
Mål för kulturmiljövården
Områdets värde för kulturmiljön är betydande och skall bevaras. Det mycket speciella
kulturlandskapet skall så långt det är möjligt bevaras och skyddas från störande exploatering. Enstaka hus kan tillåtas tillkomma.
Kalmar kyrka ligger väl synlig i det öppna landskapet väster om Kalmarviken. Kyrkomiljön utgör ett typiskt sockencentrum men en ansamling av de hus som haft en
gemensam användning samlats runt kyrkan. Intill kyrkan ligger den gamla fattigstugan, som numera används som sockenstuga
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Lokalt intresse
År 1987 lät kommunen upprätta ett kulturminnesvårdprogram "Hembygd Håbo". Syftet
med programmet var att föra ut kommunens kulturhistoria till en bred allmänhet och att
tjäna som planeringsunderlag för den fysiska planeringen. Programmet ligger till grund
för rekommendationerna till de områden som föreslås bevarandevärda för kulturmiljön.
Områdena överensstämmer med de områden som länsstyrelsen lät upprätta för länet
1984.
De miljöer, som enligt programmet bedöms som kulturhistoriskt värdefulla miljöer redovisas på Kulturmiljökartan. I kulturminnesvårdsprogrammet beskrivs respektive miljö
ingående.
Mål för kulturmiljövården
Miljöer och objekt av kulturhistoriskt värde ska skyddas, så att det kulturhistoriska värdet består.

4.9 NATURVÅRD
Håbobygden är en del av Mälardalen med dess omväxlande natur. Kommunen innehåller odlade slättområden, vidsträckta barrskogar och karaktäristiska herrgårdslandskap. Den är nästan helt omgiven av vatten i form av mälarvikar, vilket ger åtskilliga
mil stränder.
Uppsalaåsen bidrar i hög grad till den varierande landskapsbilden. Åsen sträcker sig
som en serie friliggande åsryggar från Arnöhuvud i norr till Bålsta i söder.
KARTA 9, redovisar nedanstående områden.
Klassningen i klass I till III är tagen från Länsstyrelsens naturvårdsprogram (NVP) år
1987.

Övergripande mål
a) Områden med för kommunen representativa naturtyper skall finnas i tillräcklig omfattning, så att alla förekommande växt- och djurarter tillförsäkras fortsatt existens i sin
naturliga miljö och så att ekologisk balans inom så stora områden som möjligt upprätthålls.
b) Områden med särskilt skyddsvärda naturförhållanden (riksintressen, ekologisktkänsliga områden mm) skall erhålla erforderligt skydd.
c) För att mildra effekterna av exploateringar skall en estetiskt tilltalande landskapsbild alltid bibehållas.
d) En långsiktig god hushållning med såväl förnyelsebara som icke förnyelsebara naturresurser skall eftersträvas.
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Naturreservat och områden av riksintresse för naturvården
Klass I = Områden med högsta naturvärde
Arnöhuvud
Beskrivning
Barrskogsbevuxen del av Uppsalaåsen med höga branta sluttningar mot vattnet. Väl
utbildade strandlinjer, I området finns en örtrik granskog med inslag av ädellövträd och
hassel. På åsens högsta delar finns flera fornlämningar. Kring områdets enda gårdsmiljö finns några beteshävdade hagmarker.
Värdeomdömen: Åsen är ett helt dominerande inslag i dessa delar mälarlandskapet
och åsen ha ett säreget utseende. Området har stort rekreativt värde.
Anmärkning:
I området finns några äldre grustäkter.
Förutsättningar för att områdets värde skall bibehållas: Området skyddas mot grustäkt
och bebyggelse.
Planering och säkerställande
Klass I i länsstyrelsens NVP
Området är sedan 1977 naturreservat.
Natura 2000- område
Tillstånd till förändringar inom området lämnas av länsstyrelsen. Området skall skyddas mot grustäkt och bebyggelse.
Mål
Områdets naturvärde skall bevaras och säkras. Området skall skyddas mot grustäkt
och bebyggelse.

Biskops-Arnö
Beskrivning
Biskops-Arnö är en svagt kuperad, drygt 30 m hög moränö med endast smärre kala
berggrundspartier. En stor del av ön täcks av lera. Tvärs över ön sträcker sig två
åkerområden. Det är del ett nordligt, flackt parti och dels ett småkuperat, av ädellövträdsbevuxna kullar söndersplittrat parti som i stort täcker öns södra hälft. Åkerområdena skiljs av ett flackt barrskogsparti som sträcker sig över öns centrala 20-30 m
höga del. Skogen består förutom av tall och gran, även av ädelgran, lärk samt smärre
inslag av bl a lind och bok.
Öns södra hälft är rik på ädellövträdsdominerade bryn och lundpartier av skiftande
slutenhet. Här finns ännu glesa betespräglade ekbackar, helt slutna, örtrika almaskdominerande lundar eller partier som befinner sig i ett mellanstadium med karaktär
av igenväxande löväng. På öns södra del finns ett påfallande stort antal grova hagmarksekar.
Biskops-Arnö jämte omgivande grund och vassrika delar av mälarviken Oxen är rika
på fåglar.
Biskops-Arnö har ett mycket anslående och väl utbildat s k herrgårdslandskap, särskilt
på den södra delen. väsentliga inslag i detta landskap utgör bl a Fästingberget, ett
drygt 20 m högt ädellövträdsbevuxet bergsparti, Kungsträdgårdens öppna löväng och
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ekhage, Storängsbacken m fl lundbackar på öns sydöstra del, de öppna betade
strandängarna längs öns södra stränder, en stigrik och igenväxande hagmark på öns
västra del samt ett lundparti, som är ett av de örtrikaste lundpartierna i dessa delar av
länet, intill öns södra strand.
Värdeomdöme
Biskops-Arnö, och särskilt dess södra hälft uppvisar ett av Mälarens förnämligaste
ädellövrika herrgårdslandskap.
De lummiga, lövrika markerna har utnyttjats för bete och slåtter. Nu uppvisar de alla
stadier av igenväxning och utgör därigenom ett eminent område för studier av förändringar i odlingslandskapet.
Området är mångformigt med sina lundpartier, torrbackspartier och hagmarker m m.
Biskops-Arnö hyser en riklig förekomst av ädellövträd och är med sitt kulturlandskap,
sina lundar och sin örtrikedom mycket vacker.
Delar av Biskops-Arnö är Natura 2000-område, övriga ön är skyddad som kungsgård.

Sandviksåsen
Beskrivning
Sandviksåsen är en knapp 1,5 km lång del av Uppsalaåsen. Den norra delen är 400 m
bred och drygt 50 m hög med svagt välvd hjässa. Mot söder blir åsen smalare, ca 200
m, drygt 30 m hög och skarpt getryggsformad. På åsens starkt ursvallande branta sidor finns talrika, tydligt utbildade fornstrandlinjer. Åsen är en vanligen glest blockbeströdd. På krönet av åsryggen ligger en fornborg. Längst i norr finns en annan fornlämning i form av två stensättningar.
På den barrskogsbevuxna åsens högsta delar finns en öppen torräng med enstaka
träd samt talrika buskar av slån, nypon, oxbär och en. På lägre nivåer blir skogen allt
tätare och är vanligen en ganska grov, högstammig tall-granskog, bitvis med rika örtinslag.
Värdeomdöme
Sandviksåsen är ett dominerande inslag i landskapet. Åsen är av betydelse för geomorfologi och som utflyktsområde med bl a en utmärkt badplats på Sandreveln - en
tvärås på västra sidan - säregen torrängsvegetation och goda utsiktsplatser med vida
utblickar över omgivningarna.
Planering och säkerställande
.
Sandviksåsen är sedan 1994-12-02 naturreservat enligt 7 § naturvårdslagen. Samtidigt fastställdes en skötselplan för området.
Sandviksåsen utpekades i januari 1997 av regeringen som Natura 2000-område.
Mål
Områdets naturvärde skall bevaras och säkras. Nuvarande markanvändning bör fortgå och området skyddas mot bebyggelse, täkt, vägdragning och upphörd hävd.

Hjälstaviksområdet
Beskrivning
Hjälstaviken är en grund vik av Mälaren med växelvis öppna vattenytor och massiva
vassar. Den omges av breda betade strandängar med tydlig vegetationszonering. Vikens västra sida gränsar mot ett öppet jordbrukslandskap. I öster gränsar viken mot
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en 30 m hög förkastningsbrant vars mest framträdande del är Kvarnberget, vilken erbjuder en sällsynt god utsikt.
Sydväst om viken utbreder sig ett herrgårdslandskap med lövträdsbevuxna backar
och hagar, bl a den ädellövdominerade Parnassen. Norr om viken återfinns ett svagt
kuperat jordbrukslandskap med betade tall- och enbevuxna backar och torrängspartier.
De senare är bitvis örtrika. Hjälstaviken är en förnämlig fågellokal med ett stort antal
häckande och rastande fåglar.
Värdeomdöme
Hjälstaviken tillhör en av landets förnämligaste och mest kända fågelsjöar. Området
har mycket stor betydelse både som häcklokal och rastplats för fågel. De angränsande markerna mot viken uppvisar en stor variationsrikedom med ädellövskog, hagar,
torrängar och den markanta förkastningsbranten. Området är väl frekventerat och allmänheten hänvisas under vår- och försommar längs en vandringsled. Mångfalden biotoper och storleken gör området mycket betydelsefullt för flora/fauna samt för landskapsbilden.
Förutsättningar för att områdets värden ska bibehållas
Betesgången upprätthålls på fuktängar, hagar och torrbackar. Vassvegetationen hålls
nere genom aktiv bekämpning. Föroreningar i form av närsalter från omgivande jordbruksmark minimeras.
Planering och säkerställande
Klass I länsstyrelsens NVP
CW-område
Natura 2000-område Naturreservat
Strandskydd
Tillstånd till förändringar inom området lämnas av länsstyrelse
Mål
Området naturvärde skall bevaras och skyddas, genom att betesgången upprätthålls
och genom aktiv bekämpning av vassvegetationen. Sjön skall skyddas mot utsläpp
och föroreningar från omgivande jordbruksmark. Ingen bebyggelse eller annan verksamhet får tillkomma, som kan störa fågellivet.

Klass II-områden med mycket högt naturvärde
Sandhagen
Beskrivning
Sandhagen är ett område med barrblandskog som ligger i nordsluttning mot Ekoln.
Området har ett urskogsartat tallbestånd som är av botaniskt intresse. Området kräver
särskild hänsyn.
Skogen i Sandhagen är olikåldrig, flerskiktad och luckig. Den består av gran och tall
som är ungefär 100-150 år gamla. Vissa tallar är över 300 år. Det finns många gamla
och grova träd som är värdefulla boträd för bl. a. rovfåglar och hackspettar. I kanten
av reservatet finns mindre partier med brukad skog och ett mindre hygge med lövuppslag. Dessa ska sparas som en skyddande skärm för naturreservatet och ska genom
naturlig succession också utvecklas till naturskog.
Sandhagen är naturreservat sedan 2001 och natura 2000-område.
Mål
Områdets värde för naturvårdens skall bestå.
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Skokloster
Beskrivning
Skohalvön har en särpräglad natur- och bebyggelsemiljö. Ett låglänt odlingsstråk på
halvöns mitt omges av höglänta skogsområden. Det äldre odlingslandskapets struktur
kan fortfarande utläsas och bebyggelsen har behållit sin ålderdomliga karaktär. Skokloster är ett intressant utflyktsområde med slottsmiljön, kulturlandskapet och de goda
strövmöjligheterna. I området förekommer ovanliga naturtyper samt hotade växt- och
djurarter.
Större delen av området är naturreservat sedan 1972. Tillstånd till förändringar lämnas
av länsstyrelsen. För övriga delar gäller sedan 1978 samrådsskyldighet för vissa arbetsföretag.
De gamla ädellövträden i stråket Dalsängen- Väderkvarnsbacken- Grindtorp bör undantas från avverkning. Stråket har botaniska och entomologiska värden. Igenväxande hagmarker inom området kan med fördel restaureras.
Mål
Naturen och kulturlandskapet skall skyddas mot störande exploatering i form av bebyggelse m m. Nuvarande markanvändning skall upprätthållas.

Strandområde kring Nedre Sånka
Beskrivning
Sånkaområdet utgörs av isälvsavlagringar i anslutning till Uppsalaåsen. I södra delen
ligger en sandstrand med badplats. En del av området innanför strandpartiet utnyttjas
som campingplats.
Sånkaområdet är av intresse för det rörliga friluftslivet.
Mål
Områdets värde för friluftslivet skall bestå.

Skegarn
Beskrivning
Skegarn består av en drygt 20 m hög åskulle i öster och ett betydligt flackare moränområde västerut. Huvuddelen av ön är barrskogsbevuxen, men det finns även några
mindre partier med ädellövsrik skog. Öns västra och södra delar omges av mäktiga
vassar med ett rikt fågelliv. På de östra delarna finns några goda tilläggsplatser för fritidsbåtar.
Mål
Särskild hänsyn skall tas till naturvården och det rörliga friluftslivet. Området skall
skyddas mot exploatering i form av bebyggelse e t c som kan störa nuvarande markanvändning.

Gräskärren med närmast omgivande skogsmark
Beskrivning
I det barrskogsbevuxna, ganska flacka området ligger två kärrpartier, Stora och Lilla
Gräskärret. Lilla Gräskärret har till synes helt opåverkade naturförhållanden medan
Stora Gräskärret delvis är påverkat av dikningar. Området är av intresse för botanik
och geovetenskap.
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Mål
Lokala mål har ännu inte formulerats.

Strandområdet mellan Eknäs och Skadevi
Beskrivning
Strandområdet utgörs av ett flackt, delvis uppodlat, långsmalt parti. Det finns ädellövträdsdominerade marker med slutna alm-asklundar som är örtrika.Strandängarna är
sanka med enstaka träd eller dungar. Området är rikt på fågel och ca 500 m ostsydost
om Eknäs finns i en blocksluttningen rik molluskflora.
Mål
Lokala mål har ännu inte formulerats.

Kärrområden öster om torpet Torget
I området finns några av de få ännu opåverkade kärren i dessa trakter.

Bondkroken
Beskrivning
Området omfattar den vassrika delen av mälarviken Bondkroken med strandängar öster om Häggeby kyrka. Området hyser ett rikt fågelliv.
Mål
Lokala mål har ännu inte formulerats.

Kärr vid Hagelviken
Beskrivning
I området finns flera kärr, dels ett runt starrkärr 150 m söder om torpet Hagelviken,
dels ca 500 meter söder om torpet ett översilningskärr med stark kalkutfällning.
Källorna och kärren är sällsynta företeelser i denna del av länet.
Mål
Lokala mål har ännu inte formulerats.

Skogs- och odlingsmarkerna kring Krägga
Beskrivning
Den norra delen av området utgörs av åker och betsmarkerna vid Krägga gård. De är
glest trädbevuxna strandnära småkuperade marker.
Den södra delen av området utgörs av barrskogsbevuxna moränmarker.
Området sluttar mot väster och de högre partierna är till stor del kala bergpartier, ofta
med glacialskulpterade hällar. Barrskogen är av bärrisrik lågörttyp. Det finns dock inslag av lundvegetation. Bakluraområdet i den södra delen är rikt på djur och fåglar.
Söder om Krägga finns en bäckravin.
Mål
Lokala mål har ännu inte formulerats.

Sandviksområdet
Beskrivning
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Området är småkuperat med en mot väster flackt sluttande, uppsplittrad 15-25 m hög
förkastningsbrant. Väster om branten ligger flera kullar och höjdsträckningar, bl.a.
Kasttorpslund och Fiskarudden.
Kasttorpslund är bevuxen med ädellövträd och hassellundspartier över örtrika partier
med lundflora. Lunden är rik på småfåglar. Fiskaruddsområdet ha ett gläntigt bestånd
av grov ek.
Mål
Lokala mål har ännu inte formulerats.

Området kring Bälsundaviken
Beskrivning
Bälsundaviken är en grund, vassrik lerslättsvik med ett rikt fågelliv. Norr om viken ligger Bälsundaberget. Det drygt 40 m höga berget är bevuxet med botaniskt intressant
hällmarkstallskog och har i vissa delar en mycket brant sluttning mot viken. Området
har goda strövmöjligheter med bl a en utsiktsplats för fågelobservationer.
Mål
Lokala mål har ännu inte formulerats.

Klass III-områden med högt naturvärde
Strandområdet söder om Lugnet
Beskrivning
Strandområdet gränsar mot Mälaren med en i södra delen mycket brant 40-50 m hög
förkastningsbrant. En fornborg, den s k Lugneborgen finns i områdets östligaste del.
Området är också värdefullt för dess goda strövmöjligheter och ädellövträd samt lundvegetation Bäckravinen vid Kvarnlöt och andra ädellövrika lundar bör undantas från
avverkning. Ravinskogen har avsatts som biotopskydd år 2000.

Bäckravin vid Österkvarn
Beskrivning
Ravinen är någon meter djup och knappt 100 m lång. I dess botten rinner en mindre
bäck. Ravinen har värdefull lundvegetation.

Aspbestånd på sluttningen öster om Erikslund
Beskrivning
Det lundartade aspbeståndet utgör en betydelsefull del i det omgivande landskapet
och är även ganska fågelrikt.

Alkärr vid Malen
Beskrivning
Ett drygt 10 ha stort alkärr med intressant fågelliv. Kärret har också botaniska värden.

Strandområden mellan Övergran och Bälsundaviken
Beskrivning
Strandområdet är en 25 m hög, i vissa delar ganska brant moränmark med smärre
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kala berggrundspartier. Huvuddelen av området utgörs av åker- eller betesmark med
en del mindre lövträdsbestånd.
Området har botaniska och zoologiska värden men är också värdefullt för sitt odlingslandskap, sin landskapsbild och sina strövmöjligheter. Betesdriften bör fortsätta på
strandängar och torrängar, som också bör undantas från gödsling. Lundpartierna vid
Katrinedal bör undantas från avverkning.

Fågelhagen
Beskrivning
Området utgörs av några moränlundar med mellanliggande f d odlade grunda sänkor.
På kullarnas högsta delar utbreder sig en örtrik torrängsflora. Fågelhagen är en betydelsefull del i det omgivande landskapet.
Området är ett klass 3- objekt enligt länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.

Segerstaområdet
Beskrivning
Området domineras av lund- och ängsmarkerna kring Segersta herrgård, ett lummigt
odlingslandskap med inslag av ädellövträd. Området hyser också ett rikt fågel-och
djurliv. Enligt EKO-456 bör de ädellövrika lundarna undantas från avverkning.

Lundparti norr om Jättorp
Beskrivning
På den ganska flacka strandsluttningen norr om Jättorp finns ett lundparti med bevarandevärd vegetation.
Inom området finns en liten bäck. Området bör undantas från avverkning. Jämfört med
länsstyrelsens naturvårdsprogram har områdets areal nu minskats något på grund av
att motorvägen E18 berör området.

Rölundaåsen och Viåsen
Beskrivning
Rölundaåsen ligger norr om Varpsundet och är en 200-400 m bred och 50 m hög enhetlig rygg med branta sidor och har tre, lätt urskiljbara krönpartier. Viåsen ligger söder om Varpsundet och mestadels 300-400 m bred och 35-45 m hög. Åsarna utgör
dominerande inslag i landskapet. I området finns också en runsten och två gravrösen.

Bäckravin söder om Övergrans kyrka
Beskrivning
En naturlig bäckravin med aktiv erosion som har intresse för geovetenskap. Bäckravinen utgör en betydelsefull del i det omgivande landskapet.

Betesmark söder om Ängstorpet
Beskrivning
Betesmarken består av en öppen sankäng, en öppen f d åker och trädbevuxen,
strandnära moränmark. I området finns en örtrik torräng. Betesmarken är en betydelsefull del i det omgivande landskapet.
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Södra delen av området är ett klass 2 objekt i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventeringen. För området gällde ett s.k. NOLA-avtal 1993-1997 för att säkerställa betesdriften.

Holmen
Beskrivning
Holmen i stora Ullfjärden är en betespräglad, drygt 10 m hög moränö med talrika torrängsgläntor. Ön är ett utflyktsmål för det båtburna friluftslivet.

Ekilla ravin
Beskrivning
En opåverkad ravin med aktiv erosion. I ravinen finns värdefull lundvegetation och en
naturlig bäck med forsar och fall.

Betesmark söder om Skäcklinge
Beskrivning
Området innehåller dels en småkuperad, örtrik höjdsträckning, del flacka, mindre partier, helt fria från träd och buskar. Betesmarken utgör en betydelsefull del i det omgivande landskapet.

Ekhage vid Klastorp
Beskrivning
Den tidigare betade ekhagen är ganska örtrik och utgör en betydelsefull del i det omgivande landskapet.

Mål för klass III-områden
Områdenas värde för naturvården skall bestå.

Biotopskyddsområden
Biotoskyddsområden är områden som avsätts för att de har stor betydelse för växt- eller djurarter och dessa bara påträffas som spridda små öar i omgivande skog eller odlingslandskap. Se även text FÖRORDNANDEN om generella biotopskyddsområden.
I kommunen finns 2 specifikt beslutade biotopskyddsområden, förordnade av skogsvårdsstyrelsen. Dessa är
x

Ett urskogsartat bestånd av barrskog beläget norr om kraftledningen längs
Ryssvikens östra strand inom fastigheten Rölunda 1:1.

x

Ravinskogen i bäckravinen söder om Lugnet (finns beskriven i dokumentet om
övrig natur).
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4.10 FRITID OCH FRILUFTSLIV
Närheten till Mälaren och till skog och mark ger invånarna i Håbo kommun stora möjligheter för rekreation.

Mälaren
Enligt Miljöbalken 4 kap 1 o 2 § § är Mälaren med öar och strandområden i sin helhet
av riksintresse, med hänsyn till dess natur- och kulturvärden för turismen och det rörliga friluftslivet.
För båt- och kanotägare ges stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. Under vintern brukar
det även finnas god möjlighet till långfärdsåkning med skridskor.
Det finns två badplatser i kommunal regi, Kalmarsandsbadet och Ekilla badet.
I Mälaren får man fiska med handredskap utan fiskekort. Dragrodd och trollingfiske ingår inte i det fria handredskapsfisket.

Områden för rekreation
Upplandsleden
Sträcker sig mellan Måttan till Skokloster samt från Skokloster till Sånkaleden. Leden
är i sin helhet 31 km. Om man utgår från Bålsta så sträcker sig leden med vy över mälarfjärdar och ett vidsträckt jordbrukslandskap för att på Skoklosterhalvön övergå till
skogslandskap.
Hjälstaviken
Hjälstaviken är internationellt känd för sitt rika fågelliv. Det är en viktig rastplats för
gäss, änder och vadarfåglar.
Naturreservatet Kalmarnäslandet
Består av ett strandnära bergsområde med bland annat kala och trädbevuxna hällmarker. De 30-50 meter höga klipporna reser sig brant intill Mälarens vatten. Här erbjuds en enastående utsikt över Ekolsundsviken och Norra Björkfärden. Inom området
finns även ett bestånd av fler hundraåriga ekar.
Arnöhuvud
Utgör en del av Uppsala åsen och är som mest 45 meter hög och 400 meter bred.
Slutningarna mot Gorran och Låstaviken är branta.
Ekolsundsviken
Väster om Kalmarnäs gård ligger ett strandparti med upp till 30 meter höga klippor och
i området finns både fina utsiktsplatser samt badklippor
Biskops-Arnö
Biskops-Arnö har en mycket tilltalande naturmiljö liksom en historisk intressant bebyggelse. På ön finns natursköna strövområden
Norra delen av Viåsen
Införlivat i strövområde, Upplandsleden.
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4.11 VATTEN OCH STRANDOMRÅDEN
4.11.1 VATTEN
Mälaren
Beskrivning
Mälaren omger Håbo kommun. Skohalvön omges av Ryssviken, Ekoln och Skofjärden.
Södra delen av kommunen bildar gräns mot Upplands-Bro kommun. Den grunda näringsrika Hjälstaviken ligger i kommunens nordvästra hörn både i Enköpings och i
Håbo kommun.
Mälaren är en näringsrik sjö. Norra Björkfjärden är Mälarens renaste bassäng. Mälarens stränder är omväxlande med dels flacka lermarksstränder med breda vassar,
dels kala klipp- och hällmarksstränder.
Mälarens vatten används som dricksvatten både för Skokloster (Slottsskogen – Söderskogen och Lugnet) och för Bålsta tätort, liksom för vatten till Kräggaområdet.
Mälaren är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet, t ex för fritidsfiske, bad och båtliv. Anordnade badplatser finns i Slottsskogen, Söderskogen, Sånkan, Biskops-Arnö,
Ekilla och vid Krägga. Passagerartrafik på Mälaren går mellan Uppsala och Skokloster.
Mål
 Mälaren och dess stränders värde för friluftslivet skall bevaras. Sjön skall skyddas
mot förorenade utsläpp. Exploatering i form av bebyggelse m m skall regleras i känsliga partier. Skogsbruket skall bedrivas med särskild hänsyn till friluftslivet.
Tillgängligheten till Mälaren och dess stränder bör ytterligare öka under planeringsperioden. Detta kan åstadkommas med byggande av nya gång- och cykelvägar till och
längs med lämpliga strandpartier.

Hjälstaviken
Hjälstaviken är genom länsstyrelsens beslut 1982-08-06 ett naturreservat och vidare
ett Natura 2000-område samt ingår i RAMSAR-listan över internationellt viktiga våtmarker.
Hjälstaviken är en grund vik av Mälaren med växelvis öppna vattenytor och massiva
vassar. Den omges av breda betade strandängar med tydlig vegetationszonering. Vikens västra sida gränsar mot ett öppet jordbrukslandskap. I öster gränsar viken mot
en 30 m hög förkastningsbrant vars mest framträdande del är Kvarnberget, vilken erbjuder en sällsynt god utsikt.
Sydväst om viken utbreder sig ett herrgårdslandskap med lövträdsbevuxna backar
och hagar, bl a den ädellövdominerade Parnassen. Norr om viken återfinns ett svagt
kuperat jordbrukslandskap med betade tall- och enbevuxna backar och torrängspartier.
De senare är bitvis örtrika. Hjälstaviken är en förnämlig fågellokal med ett stort antal
häckande och rastande fåglar.
Mål
Syftet med reservatsbildningen är att:
x Skydda och vårda en internationellt viktig våtmark och det till denna knutna fågellivet, värna om landskapsbildens estetiska och kulturella värden, värna om
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ett i övrigt rikt växt- och djurliv. De möjligheter området erbjuder för naturstudier
och naturupplevelser får tillvaratas.
x

Skötseln av området ska leda till att förutsättningarna för ett art- och individrikt
fågelliv, främst det våtmarksberoende, gynnas. Skötseln anpassas i övrigt för
att gynna ett rikt djur- och växtliv, med stort hänsynstagande till landskapets
estetiska och kulturella värden. Vid vården av kulturmiljön ska beaktas områdets karaktär av boendelandskap i norr och herrgårdslandskap i söder.

x

Då det öppna landskapet är känsligt för främmande inslag bör störande anläggningar så långt möjligt undvikas. De möjligheter området erbjuder för naturstudier och naturupplevelser får tillvaratas. Därvid ska reservatets naturliga förutsättningar utnyttjas utan större åtgärder eller anordningar. Det primära syftet
med reservatet är dock att skydda och vårda en internationellt viktig fågellokal.
Övriga intressen ska underordna sig detta.

Stora Ullfjärden med omgivningar
En av Sveriges få lokaler för småsvalting (Alisma wahlenbergii), som gått starkt tillbaka, finns inom naturreservatet Ekillaåsen i Stora Ullfjärden. I reservatet finns också en
kommunal badplats. De strandpartier som utnyttjas av badande begränsar kraftigt utbredningen av vattenvegetationen genom tramp och annan nötning. Ankringsförbud
inom reservatet bör övervägas. Två större bestånd av småsvalting finns utanför reservatet, längs med Uppsalaåsen på fjärdens västra sida. Hela denna sträcka är i behov
av skydd från vidare exploatering. Det är troligt att grustäkterna kan orsaka en minskad grundvattentillförsel från grusåsen, vilket kan ge en försämrad vattenkvalitet i Stora Ullfjärden.

Mål
x
x
x
x
x
x

Området skall skyddas mot exploatering i form av täktverksamhet, bebyggelse
m m.
Badverksamheten i Stora Ullfjärden bör inte utökas.
Vattenkvaliteten bibehålls på en hög nivå.
Badning av hundar och hästar förbjuds nära lokalerna för småsvaltingen.
Översiktlig kartläggning av näringsläckage från jordbruksmark och belastning
från avloppsutsläpp i tillrinningsområdet görs.
Minska näringsläckaget.

Bondkroken
Området omfattar den vassrika delen av mälarviken Bondkroken med omgivande
strandängar. Området har en intressant landskapsbild och ett rikt fågelliv.

Mål
x Området kring Bondkroken skall skyddas mot bebyggelse och pågående markanvändning upprätthållas.
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Värdeomdöme
Enligt miljöbalken 4 kap 1,2 §§ är Mälaren med öar och strandområden i sin helhet av
riksintresse, med hänsyn till dess natur- och kulturvärden för turismen och det rörliga
friluftslivet.
Hjälstaviken tillhör en av landets förnämligaste och mest kända fågelsjöar. Området
har mycket stor betydelse både som häckningslokal och rastplats för fågel. De angränsande markerna mot viken uppvisar en stor variationsrikedom med ädellövskog,
hagar, torrängar och den markanta förkastningsbranten. Området är väl frekventerat
och allmänheten hänvisas under vår- och försommar längs vandringsled.
Mångfalden biotoper och storleken gör området mycket betydelsefullt för flora/fauna
samt för landskapsbilden.

Förutsättningar för att områdets värden ska bibehållas
Hjälstaviken
Betesgången upprätthålls på fuktängar, hagar och torrbackar. Vassvegetationen hålls
nere genom aktiv bekämpning. Föroreningar i form av närsalter från omgivande jordbruksmark minimeras.
Planer och säkerställande
x Landskapsskyddsförordnande (Lilla Ullfjärden)
x Naturreservat och Natura 2000-område (Hjälstaviken)
x Natura 2000-område (Stora Ullfjärden)
x Strandskydd

4.11.2 STRÄNDER OCH STRANDSKYDD
Allmänt
Mälaren med öar och strandområden är av riksintresse för att trygga förutsättningarna
för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtlivet. Vid Mälaren gäller strandskydd inom 300 m från strandlinjen. (Se KARTA 1)

Lagstiftning
Utdrag ur Miljöbalken 7 kap
13 § Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och
att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen
vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Området får av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften.
1994 beslutade Länsstyrelsen i Uppsala om att utökat strandskydd skulle gälla för Mälarens stränder inom Håbo m fl kommuner.
16 § Inom strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidi-
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gare har använts till,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse som avses i 1 och 2,
4. andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller
5. andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Bedömning
Strandskyddet är ett av våra starkare riksintressen. Syftet är ju som beskrivet ovan att
trygga allmänhetens friluftsliv samt det på platsen förekommande växt och djurlivet i
och kring vattenområdet. Det generella strandskyddet om 100 m är i de flesta fall välmotiverat och vid några platser mindre motiverat. Det som tagits fram i detta material
kopplas till förutsättningarna att delvis förändra det utökade strandskyddet, d v s avståndet 100-300m från strandlinjen.
Håbo kommun har ca 12 mil stränder, 9 km av kommungränsen utgörs av landområde.
Detta gör att idag har vi en relativt stor andel av kommunens mark som har detta förordandeskydd, ca 3500 ha.
Då det utökade strandskyddet tillkom var kunskapen om förekommande biotoper och
särskilt skyddsvärda områden lågt inom zonen 100-300 m från vattnet. Detta var ett av
skälen varför man utökade strandskyddet längs hela Mälarens strandlinje.
I dag finns förhållandevis utförliga inventeringar utförda som är dokumenterade i kartmaterialet och text vilket legat till grund för bedömningarna av strandskyddets behov
idag enligt kartan nedan.
Stora delar av strandskyddsområdet är idag bevarat/skyddat också genom naturreservat och natura 2000 områden. De områden där vi anser att strandskyddet bör kunna återgå till det generella avståndet om 100 m är i kartan nedan markerat med rött (i
svart-vitt tryck: mörk beteckning) och utgörs i huvudsak av redan bebyggda områden
eller områden i direkt anslutning till tätorten Bålsta mellan befintliga bostadsområden
och industrimark som ligger invid eller mycket nära vattnet.
Detta är samtidigt områden som är viktiga för tätortens möjliga utbyggnad. En utbyggnad innebär inte bara bostäder utan att dessa centrala områden också kan ges en
ökad tillgänglighet för allmänheten och det rörliga friluftslivet genom anläggning av
gångstråk och rekreationsområden.
Utöver redan utförda bebyggelseområden bör syftet med utökat strandskydd i befintliga eller tidigare grustäktsområden som Wij och Skadevi där marken är frilagd och inga
levande växter förekommer och djurlivet får anses starkt begränsat.
Områden markerade med gult i kartan (i svart-vitt tryck: ljus beteckning) är områden vi
bedömt att syftet med utökat strandskydd är begränsat.
Här ligger bebyggelsen redan idag inom eller i anslutning till avståndsgränsen 300 m
från Mälaren. Redovisat är t ex Krägga/Stämsvik där fastigheter som saknar detaljplan
inom tätorten kan ha strandskydd på hela tomten medan granntomterna som har fått
detaljplan fastställd helt saknar strandskyddsreglering. Det kan dock finnas stråk inom
dessa områden som är viktiga att värna som utgör viktiga angöringspunkter till vattenområdet från angränsande marker.
Områden som är markerade med grönt i kartan (i svart-vitt tryck: mellan-mörk beteckning) nedan är områden där det finns dokumenterade värden i form av naturreservat,
natura 2000 områden, skyddsvärda biotoper eller att naturinventeringar visat att området har särskilda kvaliteter att bevara. Här finns det goda skäl att bevara det utökade
strandskyddet.
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Temakarta Strandskydd. Bedömning av strandskyddsbehov
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4.12 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
4.12.1 VATTEN OCH AVLOPP
Grundvatten
Grundvattentillgången i jordlagren i Håbo kommun är koncentrerad till Uppsalaåsens
sträckning genom kommunen I den södra delen av åsen är grundvattentillgången
mycket stor, i de norra delarna stor eller måttlig. Uttagsmöjligheterna av grundvatten i
berg är mindre goda över hela kommunen. I största delen av kommunen kan salt
grundvatten förekomma.
Grusåsar används ofta som vattentäkt, då det finns stora vattentillgångar i dem. I
Håbo har gruset i åsen på flera platser brutits ut i grustäkter, detta gör att grundvattenbildningen minskar och risken för förorening av grundvattnet ökar. Grustäkten i Vij
har fått tillstånd att bryta grus under grundvattenytan.
I Håbo finns två kommunala vattenverk och två kommunala reningsverk. Vattenverket
i Bålsta tar sitt vatten ur norra Björkfjärden och Slottsskogen tar vatten ur Skofjärden. I
marken ligger ca 360 km vatten- och avloppsledningar (sträckan Bålsta – Sundsvall).
Dessutom finns i kommunen anläggningar för vatten och avlopp som inte ägs av
kommunen, men som förser ett större antal människor med vatten. Dessa är Skoklosters slott, Skoklosters värdshus och Biskops-Arnö.
Kommuninvånare som bor utanför tätorterna och det kommunala vattenledningsnätet
är oftast hänvisade till enskilda vattentäkter för att få det vatten de behöver. De större
områden i kommunen som saknar samordnad vattenförsörjning är Vreta, Häggeby
och Talltorp. I Håbo fanns enligt föregående översiktsplan ca 400 enskilda vattentäkter och uppskattningsvis var mer än hälften av dessa grävda. Nuvarande antal är inte
känt. Trenden går dock mot ett större antal borrade brunnar. Enskilda vattentäkter kan
hotas av dåliga eller felaktigt placerade avlopp; inläckage av avloppsvatten kan leda
till ökade bakteriehalter i vattnet. Vattenkvalitén i enskilda brunnar kan också påverkas
av t ex gödselanläggningar, förvaring av oljor och kemikalier eller felplacerade energibrunnar.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för ca 1,5 miljoner människor, vilket gör vattentäkterna
till de viktigaste objekten som måste skyddas. Vidare är Mälarens biologiska värden
viktiga att skydda. Hit hör det rika fågellivet, fisket, biologisk produktion överhuvudtaget och värden som rent vetenskapliga referensområden. Mälarens stora värde för friluftsliv och rekreation motiverar också viktiga skyddsinstanser.
EU:s vattendirektiv ska styra och vägleda vattenvården och vattenförvaltningen i Sverige i framtiden. Målet är en god vattenmiljö i alla vatten 2015.
Vattendirektivets övergripande mål i Sverige är att:
-

alla vatten ska uppnå God ekologisk status, d v s befinna sig nära naturliga förhållanden, år 2015. Inga vatten får heller försämras.
lindra effekter av torka och översvämningar
säkerställa tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet för en långsiktigt hållbar
och rättvis vattenanvändning

Övergödning, försurning och hydromorfologisk påverkan liksom miljögiftspåverkan och
överuttag ska åtgärdas.
För alla avrinningsområden ska åtgärdsplaner upprättas. Åtgärdsplanerna ska utgöra
strategiska planeringsdokument. Myndigheter och kommuner kommer genom sina re-
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spektive verktyg – föreskrifter, tillståndsgivning, tillsyn, planläggning – att behöva se till
att åtgärder i programmen genomförs (Miljöbalken 8 § : ”Myndigheter och kommuner
ska inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt åtgärdsprogram
som fastställts enligt 5 §”).
Hela planeringsprocessen inom avrinningsområdet ska genomsyras av en av de bärande principerna i Vattendirektivet, nämligen att engagera även allmänheten och därigenom skapa en ”vattensolidaritet” i samhället.

Avlopp
Enskilda och gemensamma avlopp, utanför det kommunala VA-verksamhetsområdet,
står för en stor del av närsaltläckagen till våra sjöar och vattendrag.
Fosfor och kväve är näringsämnen som vid för höga halter orsakar övergödning i sjöar
och vattendrag. Övergödning inträffar när det finns för mycket näringsämnen och kan
medföra algblomning, igenväxning och utslagning av vissa arter, medan andra ökar
explosionsartat.
Genom de miljömål som beslutats av riksdagen bland annat för Mälarens vatten är det
nödvändigt att minska de samlade utsläppen. Kommunen måste ge tydliga signaler
om vad som krävs för att klara miljömålen och lagstiftningens krav på avloppsrening.
Bristfälligt omhändertagande av avloppsvatten leder även till risk för spridning av sjukdomsalstrande mikroorganismer. Det finns risk att grundvatten och dricksvattenbrunnar förorenas, men även förorening av diken, vattendrag och sjöar leder till risker för
smitta, speciellt under badsäsong.
Nya kommunala VA-ledningar (Krägga, Kivinge) kommer medföra att många enskilda
avloppsanläggningar försvinner utefter ledningsdragningarna. Därmed försvinner en
del bristfälliga avlopp som kan bidra till övergödning och försurning i våra vattendrag,
vikar och Mälaren. Detta är ett led i rätt riktning enligt de nya vattendirektiven. Framtida inventeringar av kommunens enskilda avlopp är under planering. Detta för att fastställa och åtgärda närsaltläckagen från bristfälliga avlopp.
För närvarande har kommunen ingen uppfattning om antalet fastigheter med enskilda
avloppslösningar samt hur stort näringsläckage dessa bidrar med. Det är önskvärt att
utföra en statuskontroll av de enskilda avloppsanläggningarnas funktion samt bilda sig
en uppfattning om deras bidrag till närsaltläckaget till våra vattendrag.

Inventering
En enkätinventering påbörjades 2003 med avsikt att kartlägga omfattningen av avloppsanläggningarna i kommunen och därmed ge en möjlighet att åtgärda de avlopp
som inte uppfyller dagens funktionskrav. Inventeringen är inte slutförd.
Det har skickats över 400 brev till fastighetsägare med enskilda avlopp. Över 50 % har
svarat på utskicken. Noggrannheten i svaren varierar kraftigt varvid flertalet svar måste följas upp. De vanligaste problemen är att avloppsanläggningarna håller en gammal
standard med för liten slambrunn eller otillräcklig rening. Det är dock för tidigt för att få
en uppskattning över avloppssituationen i kommunen gällande enskilda avloppsanläggningar.
En uppföljning av 2003 års enkätinventering planeras. Senast 2008 ska samtliga fastigheter i kommunen vara inventerade. Samtliga enskilda avlopp med brister gällande
funktionskrav, ska vara åtgärdade.
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Regionalt mål
Fram till 2010 ska vattenburna utsläpp av fosfor- och kväveföreningar från mänsklig
verksamhet inom länet ha minskat med 15% jämfört med 1995 års nivåer. Målet avser
i första hand Mälarens avrinningsområde, men också avrinningsområden som avvattnas mot lokalt övergödda områden vid kusten.

Tillståndsprövning
Vid tillståndsprövning enligt miljöbalken tillämpas hänsynsreglerna i 2 kapitlet i miljöbalken. Detta innebär bland annat att det är den sökande som skall visa att anläggningen uppfyller balkens krav. Sökanden ska också redovisa vilken typ av anläggning
han/hon avser att installera och redovisa vilka utsläppsvärden som anläggningen
medför (gäller de anläggningar som går att provta t.ex minireningsverk samt markbäddar).
Fastighetsägare kan föreläggas att inkomma med resultat av provtagning från spillvattnet i avloppsanläggningen om det finns risk för att funktionen försämras med tiden.
Bedöms en möjlighet till kommunal anslutning ligga nära i framtiden kan bristande avlopp förbjudas med förlängd användning till dess att anslutning är möjlig.
För att kvalitetssäkra avloppsanläggningarna skall den som anlägger en avloppsanläggning tillgodose att entreprenören fyller i en entreprenörsrapport som kompletterar
myndighetens slutbesiktning. Det är en form av egenkontroll och fastighetsägarens
garanti på att anläggningen är rätt utförd.

Krav på vissa områden
Särskilt känsliga områden:
Ingen infiltrationsanläggning får placeras närmare vattnet än 50 meter. Avledning från
markbädd eller minireningsverk bör passera ytterligare ett reningssteg före utsläpp i
vattendrag.
Särskilda områden:
Utredningar bör initieras för att ta fram förslag till en gemensam eller kommunal lösning av avloppsfrågan.
Kivinge stugområde: Områdets markbeskaffenhet utgörs av täta moräner och lera, det
finns många vattentäkter i området och en kommunal vattentäkt inom stugområdet. En
planerad VA-ledning planeras till stugområdet. Under denna övergångsfas bör nyetablering av enskilda avloppsanläggningar undvikas.
Vreta stugområde: Inom området är grundvattennivån hög och det är svårt att hitta
lämpliga lösningar för de enskildas behov av avloppsanläggningar.

Vision- långsiktigt mål i Håbo kommun
Målet är att uppnå ett fungerande kretslopp vad gäller omhändertagande av avloppsvattnet. Det finns idag anläggningar för sortering av avloppsvattnet vid källan, det vill
säga urinsorterande torrtoaletter där urinen leds till en tank för senare spridning på
åkermark svartvattnet komposteras eller leds till tank och bad-, disk- och tvättvatten
led till slamavskiljare och infiltration. Förutsättningen för att detta skall bli ett fungerande kretslopp är dock att man kan få avsättning för de sorterade produkterna.
Det är önskvärt att kommunen kan kräva att ändringar av enskilda avloppsanläggningar vad gäller val av reningsanordningar skall anmälas till tillsynsmyndigheten. Det
är enligt gällande lagstiftning inte möjligt idag. Krav på anmälan vid ändring finns endast om avloppsvattnets mängd eller sammansättning ändras.
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Funktionskrav- innan ett kretslopp kan uppnås
En anläggning för rening av avloppsvatten skall kunna uppfylla nedanstående reduktion av utsläppt avloppsvatten i normalområden:
x Fosfor 70% reduktion
x Kväve 40% reduktion
x Syreförbrukande ämnen 90% reduktion
Utgående vatten skall ur smittskyddssynpunkt vara tjänligt som badvatten.
I särskilt känsliga områden, markerade på karta bör reningsgraden vara högre, men
detta krav kan ställas först när det finns teknik som uppfyller kraven.

Policy för ändring av äldre anläggningar och inrättande av nya anläggningar
1. Senast år 2008 skall alla enskilda avloppsanordningar vara utformade så att de
uppfyller nedanstående krav.
2. Ändring av en äldre avloppsanläggning skall medföra att reningen av avloppsvattnet uppfyller lika höga krav som vid en nyinstallation.
3. Reduktionen av avloppsvattnet i normalområden ska vara för:
x fosfor minst 70%, alternativt 0,9-2,7 mg fosfor/liter utgående vatten
x kväve minst 40%, alternativt 40 mg kväve per liter utgående vatten
x syreförbrukande minst 70%, alternativt 24 mg BOD7 per liter utgående vatten
4. Nyanläggningar av avloppsanläggningar i särskilda områden som markerats på
karta tillåts inte. Dessa särskilda områden är så kallade omvandlingsområden det
vill säga fritidshusområden där tidigare byggnadsplaner angav att avlopp inte
skulle anordnas. I dessa har det nu blivit alltmer permanentboende och kraven på
sanitära anordningar har ökat. Många ha borrat egna brunnar och möjligheten att
anordna tillfredsställande egna avloppslösningar begränsad.

Generella riktlinjer för alla enskilda avlopp
Där så är möjligt skall anslutning till kommunalt VA ske. Om det inte är möjligt ska alltid samordnade lösningar eftersträvas, därför att man då får färre utsläppspunkter och
större möjligheter att kontrollera dessa.
Andra alternativa avloppsreningstekniker som uppfyller funktionskraven är godtagbara
där så är möjligt. Det kan vara olika typer av små reningsverk eller separationssystem.
Driftsäkerhet och funktion är väsentliga faktorer för bedömning av om anläggningen
kan tillåtas. Den som anlägger en anläggning som kräver kemikalietillförsel och mer
omfattande skötsel måste kunna visa att anläggningen kommer att skötas så att den
uppfyller funktionskraven, genom att exempelvis ha ett skötselavtal.
Sluten tank tillåts endast i undantagsfall, där ingen annan teknik är möjlig, eftersom de
medför en stor onödig miljöbelastning och ett resursslöseri. Vatten transporteras bort
från fastigheten i stället för att återföras och det går många onödiga transporter för att
transportera bort tankinnehållet.
Infiltrationsanläggningar tillåts om det är möjligt med hänsyn till markbeskaffenheten
att installera sådana.
WC och VA-armaturer bör vara snålspolande för att minimera grundvattenuttag och
produktion av spillvatten.
Fastighetsägare ska föreläggas att provta utgående spillvatten från anläggningar som
möjliggör detta, främst från markbäddar och minireningsverk.
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4.12.2 AVFALL
Avfallshanteringen i Håbo kommun styrs genom den Renhållningsordning som antogs
2004-05-24 KF § 55. Renhållningsordningen uppdateras löpande och under 2006
skall den tillhörande kommunala avfallsplanen revideras för att sedan gälla till 2012. I
avfallsplanen redogörs för hanteringen av avfall från hushåll, industrier och andra förekommande verksamheter samt för kommunens övergripande miljömål. Avfallsplanen används för att styra och utveckla kommunens framtida avfallshantering, se Målsättningar nedan.
Idag sker all insamling och behandling av avfall samt drift av Kretsloppscentral på entreprenad. Kommunen har under 2004 – 2005 låtit utföra en förprojektering för en
kommunägd återvinningscentral som, om tillstånd beviljas, planeras stå klar under
2007.
Insamling av förpackningar sker idag vid utplacerade återvinningsstationer, men ett
nytt system med fastighetsnära insamling av returmaterial är under utredning. Målet är
att med ett effektivare och mer användarvänligt insamlingssystem öka materialåtervinningen. Ett försök av det nya systemet i fyra villaområden i kommunen har vid utvärdering visat sig vara lyckat.

Målsättningar
Materialåteranvändning och materialåtervinning skall öka.
Energiinnehållet i brännbart hushållsavfall skall utnyttjas.
Mängden deponerat avfall skall minimeras.
Organiskt avfall skall återvinnas genom biologisk behandling.
Informationen till kommuninvånarna skall öka.

4.12.3 ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
Elektromagnetiska fält har uppmärksammats i större omfattning i samband med utbyggnaden av 3:e generationens mobiltelefoni, 3G eller UMTS.
Den allmänna kunskapen är relativt låg rörande elektromagnetiska fält och dess omgivningspåverkan dock finns en relativt stor oro för hur den kan påverka vår hälsa.
Faktatexterna i detta avsnitt är tagna från Statens strålskyddsinstituts (SSI) hemsida
2005-04-25. SSI är den myndighet som har ansvar för att de skadliga effekterna av
strålning på människor och miljö i Sverige ska vara så små som möjliga. Strålskyddslagen och miljöbalken är de författningar som reglerar påverkan från elektromagnetiska fält.

Var finns det magnetfält?
Magnetfält finns hela tiden omkring oss – det mest utbredda är det fält som omger jorden, jordmagnetismen, som får kompassnålen att rikta sig mot norr. Detta fält är statiskt dvs det ändras inte med tiden. Sådana fält bildas också kring likström. Statiska
magnetfält som är avsevärt större än jordens magnetfält är mycket ovanliga. De förekommer endast i mycket speciella sammanhang t ex vid magnetkameror som används vid medicinska undersökningar.
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Växlande magnetfält bildas kring ledningar och apparater för växelström, dvs kring
kraftledningar, transformatorer och kring allt som drivs med ström från väggkontakten.
Fälten är starkast närmast källan, t ex en ledning eller en apparat, och avtar med avståndet. Ju mer ström desto starkare magnetfält. Magnetfält är svåra att skärma av
och går obehindrat igenom väggar och tak.
Magnetfält med frekvenser upp till 300 Hertz (Hz) kallas för kraftfrekventa. Hertz anger
antal svängningar per sekund. Strömmen vi tar ur våra vägguttag har frekvensen 50
Hz. Det innebär, att strömmen växlar riktning 100 gånger per sekund. Sådan ström
ger upphov till magnetfält med frekvensen 50 Hz. Likström från t ex batterier växlar
inte riktning med tiden och ger upphov till sk statiska magnetfält.
Magnetfält mäts i enheten Tesla (T). Det är en mycket stor enhet och i praktiskt bruk
använder man μT (mikrotesla, en miljondels Tesla)

Finns det några gränsvärden för magnetfält?
Nej, för närvarande har Sverige inte några gränsvärden för statiska eller kraftfrekventa
magnetfält, varken i arbetsmiljön eller för allmänheten. Men både Arbetarskyddsstyrelsen och Strålskyddsinstitutet håller på att förbereda föreskrifter och allmänna råd för
sådana gränsvärden. I andra länder, t ex i Tyskland, har myndigheter anvisat högsta
tillåtna nivåer för fälten. Även EU-kommissionen har antagit rekommendationer för en
begränsning av befolkningens exponering för elektriska och magnetiska fält.
Alla dessa föreskrifter överensstämmer med riktlinjer som den oberoende, internationella strålskyddskommissionen ICNIRP gav ut 1998. ICNIRP har efter en noggrann
genomgång av all vetenskaplig litteratur på området kommit fram till ett system av
gränsvärden som är baserat på kända, akuta hälsoproblem av växlande magnetfält.
Strömmen, som sådana fält kan ge upphov till i kroppen, får inte överstiga 2 mA/m2
(milliampere per kvadratmeter). Därmed håller man ett betryggande avstånd till värden
där nerv- och muskelretningar kan inträffa. En översättning av detta strömvärde till 50
Hz magnetfält resulterar i ett gränsvärde på 100 μT för exponering av allmänheten.
När det gäller eventuella långsiktiga skador, som t ex förhöjd cancerrisk, anser ICNIRP att tillgängliga data inte räcker till för att fastställa gränsvärden, även om epidemiologiska studier har givit vissa indikationer om möjliga samband mellan längre tids
exponering för svaga fält och cancer.
Misstankarna om samband mellan magnetfält och cancer gör, att vi i Sverige rekommenderar en viss försiktighet. Därför bör följande beaktas vid samhällsplanering och
byggande, om det kan göras till rimliga kostnader.
Figur 1. Bilden visar elektromagnetiskt fält mätt i mikroTesla vid avstånd mellan 0 och 150m från kraftledningar med 70 – 400 kV

x
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x

Sträva efter att utforma eller förlägga nya kraftledningar och elektriska anläggningar så att exponering för magnetfälten begränsas.

x

Undvik att placera nya bostäder, skolor och daghem etc. nära befintliga elanläggningar som ger förhöjda magnetfält, om det finns alternativa placeringar.

x

Sträva efter att begränsa fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i befintliga hem, skolor och
på arbetsplatser.

Bildas magnetfält kring apparater i hemmet?
Ja, så fort du tänder en lampa eller sätter på en elektrisk maskin bildas det magnetfält.
Magnetfälten är störst alldeles intill källan och avtar mycket snabbt när man kommer
en liten bit ifrån.
Relativt starka fält kan förekomma nära hushållsapparater som drivs av växelström
som t ex spisar och el-radiatorer, nära alla de transformatorer som finns i bl a mikrovågsugnar, TV-apparater, datorer, radioapparater och vissa lågspänningslampor och
nära elektriska motorer som finns i bl a hårtorkar, dammsugare och hushållsmaskiner.
De fält som kan uppstå är dock fortfarande mycket svagare än de som skulle behövas
för att kunna ge upphov till omedelbara effekter av den typ som nämnts tidigare.
Däremot bildas inte kraftfrekventa magnetfält kring batteridrivna apparater som radioapparater, freestyles, väckarklockor och armbandsur. Inte heller mobiltelefoner och
andra radiosändare alstrar kraftfrekventa magnetfält, däremot ger de fält av betydligt
högre frekvens s k radiofrekventa fält och för sådana fält finns det begränsningar.
Mätningar har visat, att den sammanlagda exponeringen man får från magnetfält i
hemmet normalt är liten. Det beror dels på att man oftast vistas en bit från apparater,
ledningar och transformatorer, dels på att man använder flertalet apparater endast
under korta stunder. Magnetfält avtar mycket snabbt med avståndet från källan.
Magnetfält avtar mycket snabbt med avståndet från källan:
TV
Spis

0,1 m

0, 5 m

1,0 m

1,5-4 μT

0,2-1 μT

0,1-0,2 μT

1-3 μT

0,1-0,6 μT

0,05-0,2 μT

Hårtork

0,5-12 μT

0,1-0,3 μT

0,05-0,1 μT

Dammsugare

15-35 μT

0,4-1,5 μT

0,1-0,5 μT

Figurer 2. Den vänstra bilden visar täckning för digitalTV i Håbo 2005-04-25. Källa www.boxer.se och den högra
täckningskarta för det analoga nätet. Källa www.terracom.se 2005-04-25.
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För 3G telefoni är täckningsgraden i Håbo kommun enligt tabell nedan för de olika leverantörerna den 1:a dec 2004:
Hi3G

91 % av invånarna

SULAB (Telia och Tele 2)

78 % av invånarna

Vodafone

89 % av invånarna

Vad kan Håbo kommun göra?
Elektromagnetiska fält förekommer i inom en rad olika områden som påverkar samhällsplaneringen. Främst rör det kraftledningarna med hög spänning (400kV) som går
tvärs igenom Håbo och medför att byggnation ej kan förläggas inom dessa stråk där
magnetfältet överstiger 0,1 uT. Detta riktvärde tillämpas även inom andra områden där
påverkan från elektromagnetiska fält kan vara aktuellt.
Elektromagnetiska fält skapas runt all föremål som använder eller konsumerar energi.
De kan dock vara olika starka beroende på källan. Basstationsantenner för mobiltelefoni utstrålar radiovågor av samma slag som TV- och radiosändare. TV-sändare är oftast mer än tusen gånger starkare än basstationerna för mobiltelefoni.
TV masten i Uppsala sänder med 750 000 Watt och Nackamasterna i Stockholm med
1 000 000 W (miljon). Till detta läggs Radio, digitalradio, digital tv, äldre mobilsystem
som nmt och GSM 900 och GSM 1800, radarövervakning m fl.
Det finns inget område i Håbo som helt saknar elektromagnetiska fält, dvs inte har någon strömförsörjning och helt saknar täckning från radio och TV mm. Däremot kan det
finnas områden som har en lägre påverkan från dessa källor till elektromagnetiska fält.
Detta kan dock komma att ändras utan att Håbo kommun kan påverka detta. Att skapa helt ”strålningsfria zoner” är inte möjligt inom ett geografiskt område då vi inte kan
se att något sådant finns idag. Däremot redovisas det på bilagt kartmaterial de större
kraftledningsstråk som går genom kommunen med inlagda rekommenderade skyddsavstånd. På materialet redovisas också befintliga master med radiotrafik och mobiltelefoni. Utöver detta kan det finnas antenner på befintliga byggnader eller konstruktioner som Håbo kommun ej har kännedom om då dessa i många fall inte är tillståndspliktiga (Bygglovpliktiga).

Håbo kommun skall så långt det är möjligt med stöd av gällande lagstiftning verka för
att sändarutrustning samordnas i befintliga master eller monteras i befintliga kraftledningsstolpar. Vid planering av all ny bebyggelse skall gränsvärdet 0,1uT understigas
för att vara lämplig ur denna aspekt.
Vid samråd med kraftbolag skall kommunen verka för markförlagda ledningar eller
andra åtgärder som kan begränsa påverkan på omgivningen från elektromagnetiska
fält.
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4.12.4 LUFTFÖRORENINGAR
Den dominerande källan till luftföroreningar i regionen är vägtrafiken, även om bidrag
från andra transportgrenar (båttrafik, flyg), industriella utsläpp och vedeldning lokalt
kan ha betydelse.
Luftmiljön i Håbo är mycket bra. Bevakning av luftkvaliteten i Håbo görs genom att
Håbo kommun är medlem i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. De utför
mätningar och beräkningar av luftkvaliteten med avseende på olika föroreningar.
Dessa redovisas årligen genom en beräkning för det innevarande året samt en prognos för situationen om några år.
De största föroreningskällorna är trafiken samt anläggningar för värmeproduktion.
Andra föroreningskällor är vissa industrier med egen oljeeldning för uppvärmning
och/eller energiförbrukning i tillverkningsprocessen. För att minska stoftutsläppen
(partiklar) från produktion och förbränning har flera industrier olika typer av filter och
stoftavskiljare.
På landsbygden sker avgång av ammoniak (innehållande kväve) från gödsel- och
urinbrunnar samt vid spridning av gödsel på åkermark. Gödsel och slam (från reningsverk) kan vid spridning även ge upphov till lokala luktproblem.

Miljökvalitetsnorm för bensen
År 2003 infördes en miljökvalitets- norm för bensen i svensk lagstiftning. Normen avser årsmedelvärde och skall klaras från och med år 2010. Medelvärdet under året får
inte vara högre än 5 μg/m3. Kartan nedan visar det beräknade årsmedelvärdet för
bensen år 2003.
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Temakarta luftkvalitet. Bensenhalter
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Miljökvalitetsnormer för inandningsbara partiklar, PM10 (<10μm)
Från 2001 gäller nya svenska miljökvalitetsnormer för inandningsbara partiklar, PM10.
Normerna omfattar dygnsmedelvärden och årsmedelvärde och skall klaras från och
med 2005.
För PM10 är dygnsvärdet svårast att klara. Medelvärdet under det 36:e värsta dygnet
får inte vara högre än 50 μg/m3.
Kartan visar beräknad PM10-halt för 36:e värsta dygnet 2002. Halterna har beräknats
två meter över marknivå.
I Håbo ligger värdet mellan 12 och 24 μg/m3 som mest vilket betyder att vi klarar miljökvalitetsnormen med bred marginal.

Miljökvalitetsnormer för kväveoxid
Miljökvalitetsnorm för kväveoxider gäller från 1999. Det finns normer för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde, och timmedelvärde. Dessa normer måste klaras efter 2005.
För kvävedioxid är dygnsvärdet svårast att klara i storstadsregionerna. Medelvärdet
under det åttonde värsta dygnet får inte vara högre än 60 μg/m3.
Kartan nedan visar beräknad kvävedioxidhalt för åttonde värsta dygnet 1999.
I Håbo ligger värdet mellan 27 och 39 μg/m3 som mest vilket betyder att vi klarar miljökvalitetsnormen också inom detta område med stor marginal.
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Temakarta luftkvalitet. Kväveoxider och partikelhalter
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4.12.5 BULLER
Allmänt
Buller är kort sagt oönskade ljud. Buller kan komma från industrier, vägar, järnvägar,
ljudanläggningar för musik m fl. Dessa olika bullerkällors tillåtna påverkan på omgivningen regleras till viss del av lagstiftning men också av allmänna råd utgivna av t ex
Boverket och Socialstyrelsen samt genom avvägningar av olika samhällsintressen i
tillstånds och tillåtlighetsprövningar.
Tydliga riktlinjer saknas för hur man skall bedöma olika projekt för bostäder, skolor,
dag- och fritidshem utsatta för buller från trafik när eventuell detaljplan inte reglerar
frågan.

Bilden visar ett exempel på en bullerutredning där man redovisar bullernivåerna i form av en ljudutbredningskarta där färgerna illustrerar hur bullret, i
detta fall från en järnväg, påverkar den närliggande bebyggelsen

Nuvarande regelverk för trafikbuller i Håbo kommun
Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2002
Det finns en kommunalt uttalad målsättning i Fördjupad översiktsplan för
Bålsta tätort 2002 avseende trafikbuller:
Vid byggande av nya områden för bostadsbebyggelse eller av trafikleder vid
befintlig bebyggelse bör vägtrafikbullret inte överskrida 30 dB(A) inomhus
och 55 dB(A) utomhus räknat som dygnsmedelvärde.
Vid nyetablering av industrier i närheten av bostadsområden skall följande
utomhusvärden gälla närmast angränsande bostad:
Dag
07.00-18.00
högst 50 dB(A)
Kväll
18.00-22.00
högst 45 dB(A)
Natt
22.00-7.00
högst 40 dB(A)
För befintliga industrier får värdena ökas med 5 dB(A)
För skolor, dag- och fritidshem anges följande värden som råd:
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Ljudtrycksnivåer från trafik
I vårdlokaler, dag- och fritidshem o.d.
samt i undervisningsrum i skolar
I rum i arbetslokaler avsett för kontorsarbete, samtal o.d.

Ekvivalentnivå
30 dB(A)

Maxnivå
-

40 dB(A)

-

Svensk standard
Går man till Svensk Standard återfinns där utförliga redovisningar av värden
dels för byggnader av olika ljudklasser, dels för olika typer av ljud. Värdena
för byggnader uppförda enligt ljudklass C (lägsta krav vid nybyggnader) kan
sammanfattas på följande sätt:
Tabellen gäller bostäder
Ljudtrycksnivåer från trafik och andra bullerkällor utomhus
I utrymmena för sömn, vila och daglig
samvaro
I kök och badrum
Utanför fönster till hälften av utrymmena
för sömn, vila och daglig samvaro
Utanför övriga fönster
På uteplats
a)

Ekvivalentnivå

Maxnivå

30 dB(A)

45 dB(A)

35 dB(A)
55 dB(A)

-

55 dB(A) a
52 dB(A)

67 dB(A)

I undantagsfall kan avsteg från kravet accepteras, exempelvis då bostäder i städers centrala lägen eller andra lägen med god kollektivtrafik av tekniska eller ekonomiska orsaker inte kan utformas så att kravet uppfylls. Då avsteg från kravet accepteras bör krav enligt tredje eller femte raden skärpas med 10 dB.

Tabellen gäller skolor, dag- och fritidshem
Ljudtrycksnivåer från trafik
Rum avsett för vila, undervisningsrum
Lekrum, kontorsrum, personalrum, samtalsrum
Utomhus på lekytor

Ekvivalentnivå
30 dB(A)
35 dB(A)

Maxnivå
45 dB(A)
50 dB(A)

55 dB(A)

-

Infrastrukturpropositionen 1996/97:53
Riksdagen har i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angett att följande
riktvärden för vägtrafikbuller bör gälla vid nyproduktion av bostäder; lokaler
behandlas inte i propositionen:
Ljudtrycksnivåer från trafik och andra bullerkällor utomhus
Inomhus
Utomhus

Ekvivalentnivå

Maxnivå

30 dB(A)
55 dB(A)

45 dB(A)
70 dB(A)

För buller från spårburen trafik och nybyggnad av bostäder gäller följande värden:
Ljudtrycksnivåer från spårburen trafik
Ekvivalentnivå
Maxnivå
Inomhus
30 dB(A)
45 dB(A)
Utomhus vid fasad
55 dB(A)
På uteplats
55 dB(A)
Bostadsområdet i övrigt
55 dB(A)
Naturvårdsverkets rekommendationer
Naturvårdsverkets rekommendationer från 1991 kompletterar de ovan angivna gränsvärdena genom att fler byggnadstyper och utemiljöer redovisas. För undervisningslokaler till vilken kategori dag- och fritidshem hänförs föreslås följande gälla:
Ljudtrycksnivåer från trafikbuller i undervisningslokaler
Inomhus under lektionstid
Utomhus
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Ekvivalentnivå

Maxnivå

35 dB(A)
55 dB(A)

45 dB(A)
70 dB(A)

Boverkets tillämpning av riktvärden för buller vid planering för och byggande av
bostäder
Rapporten togs fram av Boverket och publicerades under november 2004 där man
sammanställer riktvärden för bostadsbyggande och hur dessa kan tillämpas. I normalfallet skall t ex en bostad inte utsättas för högre ljudtryck vid fasad än 55 dBA ekvivalent nivå (medelvärde). Men eftersom verkligheten normalt medför att byggnationen
ansluter eller ligger nära en bullerkälla, t ex en väg, kommer den fasad som ligger
närmast vägen ofta att vara påverkad av mer ljud (högre ljudtryck) än fasaden som
inte vetter mot vägen. Ett begrepp som används inom bostadsplaneringen är ”tyst
sida” vilket i praktiken innebär att man tillåter att den fasad som vetter mot t ex den
trafikerade gatan får utsättas för ljudnivåer över 55 dBA (men bör ej överskrida 60dBA
och absolut ej över 65dBA) men att man kompenserar detta med att fasaden mot den
tystare sidan utsätts för lägre ljudnivåer än 50dBA (dvs. minst 5dBA bättre än vad som
är tillåtet) men helst lägre än 45dBA. Om då den lägenhet som byggs på platsen är
genomgående, dvs. har fönster både mot den tysta och den bullriga fasaden kan man
lägga sovrummen mot den tysta sidan och därmed skapa en god bebyggd miljö trots
påverkan från en bullerkälla på ena sidan av lägenheten. Syftet med att begränsa till
55 dBA ekvivalent nivå mot fasaden är behovet/önskemålet hos många människor att
under delar av året kunna sova med öppet fönster nattetid. Fördelen med en tyst sida
är då att påverkan på ljudmiljön i sovrummet med öppet fönster är mycket lägre för ett
sovrum orienterat mot en tyst sida (45-50 dBA) än om det endast finns fasader med
55dBA ekvivalent ljudtryck runt om huset.
Avsteg med byggnation i bullerutsatta miljöer bör endast medges där byggnationstrycket är stort och bostäderna ligger i centrala lägen där faktorer som närhet till kommunikationer och service ger andra mervärden för boendet.

Mål för området
Ta fram och fastställa riktlinjer för buller som kan ligga som underlag för byggnation eller åtgärder på befintliga byggnader.
Genomföra en bullerkartläggning av påverkan från väg och järnväg genom kommunen.
Identifiera fritids-, natur- och parkområden med låg bullerpåverkan, tysta zoner.

Nuvarande regelverk för vibrationer orsakade av spårburen trafik
Svensk Standard
Svensk Standard redovisar riktvärden för bedömningar av komfort i byggnader som
bör tillämpas vid nyetableringar och nybebyggelse. De kan tillämpas mindre strikt för
kontor än för bostäder.
Vägd hasVägd acceleratighet
tion
Måttlig störning
0,4-1,0
14,4-36,0
mm/s
mm/s2
Sannolik störning
>1 mm/s
>36 mm/s2
Det anses att mycket få människor upplever vibrationer under Måttlig störning som
störande. Vibrationer i skiktet Måttlig störning ger i vissa fall anledning till klagomål. I
skiktet Sannolik störning är vibrationer kännbara och upplevs av många som störande.
Banverket
Banverket har preciserat nivåer som långsiktigt bör eftersträvas vid permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Man menar att om nivåerna uppfylls klarar man en
god miljökvalitet med utgångspunkt från dagens kunskaper om störningsupplevelser.
Nivåerna är:
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Hastighet
0,4 mm/s

Vibrationsnivå RMS (1-80
Hz)

Acceleration
14 mm/s2

Trafikbuller
Inga av de ovan redovisade riktlinjerna för trafikbullergränser är att betrakta som
handfasta "skall krav". De är att se som råd för att uppnå en god bebyggd miljö. Studerar man hur trafikbullret tacklas i nya detaljplaner ute i kommunerna framgår det att
infrastrukturpropositionens gränsvärden tillämpas. Ofta är de kompletterade med ”tyst
sida värden”. Flera kommuner använder propositionens värden i sina riktlinjer för buller i samhällsplaneringen.
Som riktlinjer för Håbo kommun föreslås att de värden som redovisas i infrastrukturpropositionen kompletterat med ett avstegsfall skall gälla.
Vibrationer
Erfarenhetsmässigt vet man att det i området inom 30 m från järnvägen är svårt att
uppnå bra förhållanden vad avser vibrationer (och buller) trots omfattande skyddsåtgärder. Även i ett området längre bort från spåret, 50-80 m, kan samma typ av problem finnas. Mycket är avhängigt de geotekniska förutsättningarna och hur tunga tåg
som trafikerar spåren och med vilken hastighet. I lerjordar fortplantar sig vibrationer
lättare än i morän. Är byggnaderna grundlagda på berg kan stommen vibrera men
med kort varaktighet och vid låga nivåer.
Av resonemanget följer att ingen planläggning för bostäder bör göras eller bygglovsansökan för nybyggnad av bostäder bifallas om avståndet till järnväg understiger 30 m.
Inom området upp till 80 m från spåret bör förhållandena bedömas från fall till fall där
rådande geotekniska förutsättningar bör vägas in. I tveksamma fall kan intressenten
genom mätningar utförda på standardiserat sätt verifiera att vibrationsnivåerna är acceptabla. Banverkets egna riktlinjer för nivåer bör då tillämpas.
Riktlinjer för bullernivåer i Håbo kommuns samhällsplanering och bygglovsprövning
Följande gränsvärden för buller från vägtrafik och spårburen trafik skall användas vid
planering och byggande av bostäder i Håbo kommun. Policyn ansluter till de värden
som framgår av Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och kompletteras med ett avstegsfall att tillämpas vid fall då de ursprungliga värdena är omöjliga att uppnå av tekniska eller ekonomiska skäl men där det av andra orsaker är angeläget att kunna
genomföra ett bostadsprojekt.
Sådana orsaker kan vara att projektet är beläget nära kommersiell/offentlig service eller knutpunkt för kollektivtrafik. I Bålsta avses i huvudsak Bålsta centrum med angränsande bebyggelse nära kollektivtrafikknutpunkten.
Bostäder
EkvivaMaxnivå
lentnivå
Inomhus
30 dB(A)
45 dB(A)b
Utomhus vid fasad
55 dB(A)
På uteplats
55 dB(A)
70 dB(A)
Bostadsområdet i övrigt
55 dB(A)
b) nattetid

Skolor, dag- och fritidshem

Ekvivalentnivå
30 dB(A)
55 dB(A)
55 dB(A)

Inomhus
Utomhus vid fasad
På lekplats
Avstegsfall om villkor enligt stycke två är uppfyllda:
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Maxnivå
-

Från riktvärdena för bostäder kan göras avsteg från utomhusbuller 70 dB(A) maximal
ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång till
tyst sida för minst hälften av boningsrummen, varav minst ett sovrum, med högst 50
dB(A) vid fasad samtidigt som nedan beskriven ”110 regel” klaras. Tyst uteplats ska
kunna ordnas i anslutning till bostaden.
Om ljudnivån överstiger 55 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad bör
”110 regeln” tillämpas, d.v.s. summan av de numeriska värdena för ljudnivåerna på
bullrig och tyst sida får vara högst 110 dB(A). Om den bullerstörda fasaden har ett
ljudtryck om 63dBA får den tysta sidan ej ha högre nivå än 47dBA (63+47=110).

Riktlinjer för vibrationer från spårbunden trafik i Håbo kommuns samhällsplanering och bygglovsprövning.
Ingen planläggning av bostäder bör ske eller ansökan om nybyggnad av bostäder bifallas inom områden närmare järnvägsspår än 30 m. Inom områden närmare spår än
80 m bör lämpligheten för bostäder bedömas från fall till fall. I tveksamma fall kan intressent/sökande verifiera de verkliga förhållandena med vibrationsmätningar. I så fall
skall banverkets riktvärden tillämpas.

4.12.6 RADON
Radon är den dominerande källan till exponering för joniserande strålning i vårt land.
Denna källa svarar för cirka 60 % av den sammanlagda stråldosen till den svenska
befolkningen. Joniserande strålning kan ge upphov till en rad hälsoeffekter, bland annat cancer och ärftliga skador. Huvuddelen av stråldosen från radon och dess sönderfallsprodukter hamnar i lungan och lungcancer utgör den väsentligaste hälsorisken.
Påverkan på människors hälsa blir mycket stor om man utsätts för både radon samt
röker då dessa faktorer har multiplicerande effekter.
Radon i mark kommer från olika radioaktiva ämnen som härstammar från jordens bildande. Dessa faller sönder i flera steg för att slutligen efter tusentals år stabiliseras
som grundämnet bly. Under sönderfallsprocessen passerar de joniserande ämnena
radonstadiet som är en gas och därmed tränger upp genom grusåsar och sprickigt
berg.
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser halten markradon eftersom markförhållandena till stora delar är grusås eller sprickiga bergarter.
Radon har svårt att tränga igenom täta leror varför denna typ av områden är bättre ur
denna aspekt men sämre för t ex grundläggning.
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Exempelbild över radonmätningar där ljusapunkter illustrerar mätvärden under 200Bq/m .

I Håbo har radonförekomsten i bostadsbeståndet kartlagts under flera år. Detta görs
genom att kommuninvånarna erbjuds en radonmätning mot en fast kostnad samt hjälp
med administration och utlämnande av mätdosor samt fakturering. Inmätta värden
läggs in i kartprogram för att vara lätt tillgängliga. En förekomst av radongashalter som
är högre än 400 Bq/m3 luft betraktas som sanitär olägenhet och skall åtgärdas. Om
huset har halter mellan 200 och 400 Bq/m3 bör åtgärder vidtas. Halten för befintliga
bostadshus har av socialstyrelsen sänkts från tidigare 400 Bq/m3 till samma gränsvärde som gäller för nybyggnation, dvs 200 Bq/m3.
Merparten av nybyggda bostadshus i Håbo byggs antingen radonsäkert (helt lufttätt)
eller förberedda för radonevakuering (normalt dräneringsslang i grusbädden under
husets betongplatta där sedan en evakueringspump kan anslutas för att suga bort den
radonhaltiga gasen) då detta byggsätt normalt är billigare än att göra radonmätningar i
marken före byggstart. Den låga investeringen som krävs för att förbereda en villa för
radonevakuering gör att ca 90% av villorna med betongplatta byggs på detta sätt.

4.12.6 FARLIGT GODS TRANSPORTER
Med farligt gods avses t ex frätande eller explosiva ämnen, d v s varor som kan orsaka olägenheter eller skador på människor eller miljön. För att minska riskerna vid
transporter av farligt gods finns idag ett omfattande internationellt regelsystem. Reglerna gäller t ex hur förpackningar och etiketter skall utformas och hur transportfordon
får lastas.
För att ytterligare minska riskerna vid transporter av farligt gods kan lokala trafikföreskrifter utfärdas av länsstyrelsen, med bestämmelser om vilka vägar som får användas vid transporterna.
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För transporter av farligt gods inom Håbo kommun finns sådana föreskrifter utfärdade
och endast följande vägar/gator får användas:
x
x
x
x
x
x
x
x

E18
Kraftleden till Skörbyleden
Kalmarvägen till Statoil
Kalmarleden/Råbyleden till
reningsverket och vattenverket
Södra Bålstaleden
Dragrännan/Sköldvägen till Ytteknik
Arosvägen till Upplands Motor
Stockholmsvägen, dock ej sträckan
mellan Österled (OKQ8) och
Runbrovägen.

På övriga allmänna gator och allmänna
vägar får inte farligt gods transporter
förekomma. Förbudet gäller dock inte
trafik som kör kortaste väg till/från
lastnings- och lossningsställe inom
området.
Exempel på mottagare av farligt gods är
bensinstationerna,
avloppsreningsverken, vattenverken och några industrier
med kemiska processer i Bålsta.

4.12.7 MILJÖFARLIG VERKSAMHET
På KARTA 5 redovisas olika typer av verksamheter som kan medföra olägenhet för
människors hälsa och/eller miljön. Verksamheterna kan delas in i tre kategorier: Banläggningar där miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen beslutar om tillstånd.
Syftet med tillsyn enligt miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras
en hälsosam och god miljö. Tillsynen av miljöskyddet omfattar tillsyn av miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter och biotekniska organismer, täkter, värmepumpar, jordbruk, avfall
och förorenad mark, samt öppna cisterner med
brandfarliga vätskor med en volym mellan 1
och 10 kbm.
Verksamheter som är B-anläggningar men f n
ej har tillstånd ska senast 2006 12 31. Canläggningar innebär att man bedömt riskerna
för påverkan på människors hälsa och/eller
miljön till något lägre än B- anläggningarna och
när dessa ska startas tar kommunen emot
anmälan och meddelar de villkor som skall
gälla för verksamheten. U-anläggningar är
sådana verksamheter som inte anses behöva ha vare sig anmälan eller tillstånd, men
ändå kräver tillsyn enligt miljöbalken, detta kan vara t ex mindre verkstäder.
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I Håbo kommun finns det i nuläget 140 kända verksamheter i som går under beteckningen miljöfarlig verksamhet. Det finns även 4 täkter och 64 verksamheter som har
köldmedieanläggningar.
Verksamhetstillsynen är idag miljömålsstyrd för att uppnå största möjliga miljönytta per
insatt resurs. Detta ger en prioritering av anläggningar och tillsyn så att de verksamheter som har de största riskerna för påverkan på människors hälsa och miljö samt är
belägna i riskområden får kontroll av sin verksamhet frekventare och med inriktning på
de delar av verksamheten som har de största miljöriskerna utifrån valda miljömål.
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MARK- OCH VATTEN
ANVÄNDNING
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FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN
Förändringsområde, bostäder
B 1 Kivinge
I Kivinge finns det relativt goda möjligheter att skapa ny bebyggelse i
samband med en VA-utbyggnad.
Väster om väg 582 och direkt norr om villabebyggelsen upp mot
fastigheten Skogsfred 4:7 finns ett område som är relativt stort, cirka
200 000 kvm, vilket skulle kunna ge cirka 100 nya tomter. Området är
relativt flackt. Lämplig bebyggelse kan vara traditionell villabebyggelse
eller gruppbebyggelse med traditionell karaktär.
Öster om väg 582 norr om Johanneslund finns ett område på cirka
100 000 kvm vilket skulle kunna ge cirka 50 nya villatomter. Området
är flackt och skogbevuxet. Lämplig bebyggelse är lika som föregående
område.
Kivinge har kollektivtrafik till Uppsala och Bålsta samt till Enköping och
Västerås från väg 263.

B 2 Skogsområdet mellan Söderskogen och Slottsskogen
Området ligger öster om Slottsskogsleden och avgränsas i
norr av Idealbyn och i söder av Söderskogen.
I översiktsplanen från 1999 reserverades området för
kursgårdsverksamhet vilket idag inte bedöms som aktuellt
då behovsbilden har förändrats.
Området ligger inom markområde som är naturreservat
med i huvudsak kulturmiljöbevarande bestämmelser. Inom
området fanns i den tidigare översiktsplanen höga
naturvärden som sumpskog vilket här tas med och
reducerar områdets utbredning för detta bevarandeintresse.
En bebyggelse inom området medför krav på ändring av
naturreservatsområdet och inventering av naturvärden på
platsen för att närmare studera en möjlig exploatering för
bostadsändamål.
Antalet lägenheter i småhus som kan byggas i området bedöms till mellan 30 och 60.

B 3 Erikslund
Erikslund ligger mellan Viksjö och Söderskogen. Området som är aktuellt för ny bebyggelse
består av skogsmark som sluttar mot sydost. Mälarkontakten kan bli tydlig utan att området
förläggs på mark med strandskydd.
Områdets utbredning har från föregående Översiktsplan reducerats något och anpassats till
förhållandena på platsen så att det öppna dalgångspartiet bevaras som ett grönstråk och
bebyggelsen lokaliseras norr om denna upp mot Söderskogen där kommunalt VA finns.
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Området ligger inom det framtida
VA-stråk som föreslås i denna
översiktsplan och skulle kunna
bidra till att binda samman
Skoklosters Va-nät med Bålstas
Va-nät.
Området
försörjs
idag
med
kollektivtrafik genom busslinje 894
mellan Skokloster och Bålsta.
Antalet lägenheter i småhus som
kan byggas i området bedöms till mellan 50 och 75.

B 4 Måttan - östra
Öster om vägen mot Skokloster i höjd med Måttan bedöms en förtätning kunna ske. Det är
viktigt att bebyggelsen inte ”vandrar ut” i det öppna landskapet och bör därför placeras i rand
zonen mellan skog och land. Denna bebyggelsegrupp bör kunna innehålla 15-20 villor.
Bebyggelsen bör ha en traditionell gestaltning och färgsättning.
Förutsättningen är att Det kommunala VA-stråket som beskrivs i stråkplaneringen kan komma till stånd vilket ger dessa exploateringsmöjligheter i ett unikt landskap med vacker sjöutsikt utan att gå in i strandskyddsområdet.

B 5 Måttan - västra
Detta är ett tidigare detaljplanelagt område för bostadsbebyggelse som ännu ej byggts ut då
ingen exploatör bedömt det ekonomiskt gynnsamt att bygga ut området bl a för att det inte
finns anslutningar till ett kommunalt Va-nät, vilket medför höga exploateringskostnader att
anordna en anläggning med tillräckligt hög reningsgrad för denna byggnation.
I Översiktsplanen bedöms området fortfarande vara mycket intressant då det kan komplettera befintlig bebyggelse i området på ett naturligt sätt och samtidigt anpassat till kulturmiljölandskapet runt Häggeby och Måttan.
Detta område har samma förhållande som i Måttan östra vad gäller påverkan på landskapsbilden vilket ställer krav på placering och gestaltning av bebyggelsen enligt ovan.
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Förändringsområde, verksamhetsetablering
För samtliga nedan uppräknade områden är den gemensamma nämnaren att eventuell etablering av verksamhet har så kallat skyltläge mot E18. Eftersom samtliga tre områden ligger
vid på- och avfarter från E18 lämpar sig områden för etableringar som är beroende av stor
trafikgenomströmning.
Utefter hela E18 finns mark där det kan vara lämpligt med etablering av verksamheter som
endast är beroende av skyltläge. Dock skiljer sig planeringsförutsättningarna inom området
alltför mycket för att en sammanfattning kan skrivas, vilket innebär att varje enskild etablering får prövas efter vald etableringsplats och dess förutsättningar.

I 1 Område vid Ekolsunds krog
Området är placerat mellan de två körfälten på E18, strax innan Ekolsundsbron. Inom området finns det etablerad verksamhet.
Lämplig lokalisering för verksamhet som är beroende av stora trafikmängder samt skyltläge.
Dock måste eventuell framtida verksamheter harmonisera med de befintliga verksamheterna.

I 2 Område vid Norra trafikplatsen (Shellmacken)
Inom förändringsområdet är det lämpligt med som uppfyller de krav på skyddsavstånd till
bebyggelse eftersom norra delarna av Bålsta tätort ligger i angränsande område.
Inom området är en lämplig lokalisering söder om E18 angränsande den redan etablerade
verksamheten. Eventuell etablering öster om överfarten på E18 måste genomgå grundläggande arkeologiska undersökningar innan etableringar kan bli aktuellt.
Etablering norr om E18 är möjligt om och endast om verksamheten ej har någon negativ påverkan på kulturmiljön.

I 3 Område vid Dragets trafikplats
Inom området finns endast verksamhet etablerad söder om E18 i dragets industriområde.
Eventuell övrig etablering kan vara lämplig i området angränsande till E18 på- och avfarter.

Förändringsområde, gasledningstråk
G, Gasledningsreservat
Beskrivning
En stamledning för naturgas planeras att dras genom området. Ledningen är av riksintresse.
Enligt planerna kommer ledningen att gå i öst-västlig riktning, från Bondkroken i öster till norra delen av Ekolsundsviken i väster. Rekommenderat skyddsavstånd mellan bebyggelse och
färdig ledning är 25 m. Inom ett avstånd av 200 m på varje sida kan ledningen dock ge vissa
restriktioner för bebyggelseutvecklingen. Ledningens läge är ännu inte definitivt fastlagd, varför en zon om 800m med särskilda rekommendationer för bebyggelseutvecklingen finns.
Rekommendationer o Bebyggelseutveckling
Inom den angivna zonen bör nya byggnader få tillkomma endast om det kan visas att de inte
försvårar ledningsdragningen.
Genomförande
För vissa strategiska områden längs den planerade sträckningen kan områdesbestämmelser
behöva antas.
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OMRÅDEN MED VISSA FÖRÄNDRINGAR
Vissa förändringar, bostäder
VA, VA-ledningszon på landsbygden
Beskrivning
Inom befintligt och planerat VA-ledningsstråk och infrastrukturstråk på landsbygden kan bostäder tillkomma i högre omfattning än i övriga delar av landsbygden. Inom stråken finns
särskilt goda infrastrukturförutsättningar för tillkommande bostäder. Stråken framgår av
markanvändningskartan. Huvudstråken sträcker sig mellan Bålsta och Krägga längs med
järnvägen och motorvägen i förbindelserelationen Bålsta - Enköping samt i riktning Bålsta –
Yttergran – Övergran och Kivinge i förbindelserelationen Bålsta –Uppsala. Mindre stråkområden finns även i östvästligriktning över Vreta, runt Slottsskogen/Söderskogen samt runt
Lugnet
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning kan kompletteras med nya bostäder utefter stråket. Gårdsbebyggelse och stora träd och alléer bör bevaras och inte förvanskas.
Bebyggelseutveckling
Ny bebyggelse bör tillkomma längs huvudvägarna, främst i anslutning till befintlig bebyggelse och under förutsättning att den är förenlig med de kulturhistoriska värdena samt att VAfrågan går att lösa tillfredsställande. Nya byggnader bör anpassas till befintlig bebyggelse,
vad gäller läge, form och utförande. Enstaka fritidshus kan omvandlas till bostad för permanent bruk under förutsättning att VA-frågan kan lösas tillfredsställande. Detta bör i sammanhanget konstateras för hela det aktuella området.

VB 1 Vreta
Vreta är ett befintligt sommarstugsområde som tillkommit på 1960-talet med relativt stor del
permanentboende. Området ligger i ett skogsområde mellan Häggeby och väg 263. Här
finns drygt 90 tomter. Byggrätter i större delen av området är 80 kvm för fritidshuset och 30
kvm för komplementbyggnad.
Många boende har framfört önskemål om större byggrätter för att kunna bygga permanentbostäder av normal villastorlek med tillhörande komplementbyggnader.
Området har relativt stora tomter vilka bedöms klara en
permanent bebyggelse. Vreta har inget kommunalt VA
utan varje fastighet har enskild brunn och enskild
avloppsanläggning. Detta tillsammans med relativt dåliga
markförhållanden inom området för enskilt omhändertagande av avloppsvatten och den täta bebyggelsen gör
att området inte kan utvecklas i riktning mot permanent
villaområde utan att VA-frågan löses på ett långsiktigt och
miljömässigt uthålligt sätt. I Översiktsplanen ingår
området i en kommande utbyggnad av VA-stråk och
skulle vid en sådan utbyggnad kunna ges större
byggrätter i detaljplan och därmed stödja att området
omvandlas till ett villaområde med mestadels permanent
bebyggelse.
Området är idag försörjt med kollektivtrafik via buss linje
mot Skokloster.
Vid ett genomförande enligt ovan är det möjligt att inrymma ytterligare några tomter som tidigare ej kunnat beviljas då markförhållanden varit av sådan art att det inte varit lämpligt med
förtätning.
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VB 2 Krägga/ Stämsvik
För området finns av kommunstyrelsen godkänt detaljplaneprogram.
I området pågår en omvandling från fritidsboende till åretruntboende. Ett stort antal fastigheter är redan idag bebodda permanent.
För närvarande förses området med kommunalt vatten och avlopp via en överföringsledning
som har byggts ut från Bålsta. Samtidigt pågår ett arbete med att ersätta äldre detaljplaner
med nya för främst befintlig bebyggelse som får bättre anpassade byggrätter till modern villastandard jämfört med fritidshus. Endast ett mindre antal nya tomter för småhus förutom
tomt för skoländamål, tomt för handel och småbåtshamn prövas i ersättningsplanerna. Därefter återstår en större utbyggnad med småhustomter på tidigare ej exploaterad mark där
detaljplaneläggning inte har påbörjats ännu.
Programmet medger totalt ca 115 stycken nya småhustomter med hänsyn till vatten- och avloppskapaciteten, vilket innefattar både förtätningar i befintliga områden och nya utbyggnader på jungfrulig mark.

BEVARANDEOMRÅDEN
Bevarandeområde kulturmiljö
K 1 Häggeby
Beskrivning
Områdets centrala delar, där också merparten av bebyggelsen finns, utgörs av småbruten
kuperad odlingsmark med mindre åkrar samt av skogsklädda backar och bergknallar. Inom
området finns talrika lämningar från järnålderns olika perioder. De bebyggda platserna och
de odlade markområdena är i stor utsträckning detsamma idag, som under vikingatiden. Det
främsta medeltida inslaget i landskapsbilden utgörs av Häggeby kyrka. Dessutom bär några
av bondbyarna ännu dragen av en under medeltiden etablerad radbystruktur och ett par av
områdets storgårdar har också medeltida anor. Idag är det dock sällsynt med byggnader äldre an från 1800-talets mitt. Väster om Haggeby kyrka finns ett enträd som är förklarat som
naturminne.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta. Marken bör aven i fortsättningen odlas. Viktigt är
att landskapet hålls öppet. Täkter och skogsplanteringar bör ej tillkomma.
Bebyggelseutveckling
Endast enstaka hus kan tillkomma. Nya hus bör till läge, form och utförande anpassas till befintlig bebyggelse.

K 2 Segersta
Beskrivning
Mitt i området ligger Segersta gård omgiven av ett utpräglat herrgårdslandskap. Markområdena består av ett kuperat odlingslandskap med flera ädellövträdsrika backar och skogsbryn.

136

Kring Segersta gård finns ett stort antal fornlämningar. Den nuvarande bebyggelsen på Segersta gård utgör en typisk herrgårdsanläggning, som bevarat en tidig 1800-talskaraktär.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta. Marken bör aven i fortsättningen odlas och landskapet hållas öppet. Takter och skogsplanteringar bör ej tillkomma.
Bebyggelseutveckling
Något enstaka hus kan tillkomma i anslutning till gården, men bör då särskilt omsorgsfullt
studeras vad gäller läge, form och utförande.

K 3 Åby
Beskrivning
Området omfattar Åby by och det odlade landskapet söder därom. Åby by har ett fritt och
öppet läge på den stora låglänta slätten väster om Övergrans kyrka. Byn består av tre gårdar
som ligger på rad intill varandra. De gamla bygatorna mellan och delvis runt bybebyggelsen
är bevarade. På tomterna växer stora ädellövträd.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta, vilket innebär att marken även fortsättningsvis bör
brukas. De stora träden bör finnas kvar.
Bebyggelseutveckling
Något enstaka hus kan tillkomma i anslutning till gårdsbebyggelsen. Nytt hus bör anpassas
till helhetsmiljön när det gäller läge, form och utförande. Förändring av befintliga hus bör ske
med varsamhet för att inte förlora ursprunglig karaktär.
Genomförande
Områdesbestämmelser bör införas, som utökar bygglovplikten, så att bygglov krävs för:
- tillbyggnad
- väsentlig förändring av byggnads yttre utseende
- nya ekonomi byggnader.

K 4 Yttergran
Beskrivning
Området utgörs av odlad mark. Inom området ligger Yttergrans kyrkby med kyrka från medeltiden. Området är av riksintresse för kulturminnesvården. Här finns ett stort fornlämningsbestånd från brons- och järnåldern.
Inom området finns flera välbevarade by- och gårdsmiljöer. I anslutning till Granåsen ligger
Granåsens fritidsområde, som är ett kommunalt natur- och friluftsområde, med bl a el- ljusspår och teknikbacke med liftanordningar. Granåsenområdet behandlas i den fördjupade
översiktsplanen från 2002.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta, vilket betyder att marken bör förbli odlad och att
landskapet hålls öppet.
Bebyggelseutveckling
Enstaka hus kan tillkomma. Nya hus ska främst förläggas till VA-stråken. Nya hus bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse. Nytt hus bör till form, läge och utformning anpassas till befintlig bebyggelse.
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Genomförande
Vid tillkomst av nya hus, bör en lämplighetsprövning göras, som klarar ut, var huset bäst lokaliseras med hänsyn till miljön. Områdesbestämmelser innebärande utökad bygglovplikt för
särskilt viktiga delområden bör tillkomma sa att bygglov krävs för:
- tillbyggnader
- väsentlig förändring av byggnads yttre utseende
- nya ekonomibyggnader.

Bevarandeområde naturmiljö
N 1 Gräskärren
Beskrivning
Området utgörs av ett barrskogsområde inom vilket det ligger två kärrpartier, Stora och Lilla
Gräskärret. Lilla Gräskärret har till synes helt opåverkade naturförhållanden.
Rekommendationer o Markanvändning
Ingen förändrad markanvändning bör ske.
Bebyggelseutveckling
Ingen bebyggelse bör tillkomma.
Genomförande
För att säkra bevarandeintresset bör förordnande införas.

N 2 Biskops-Arnö
Beskrivning
Biskops-Arnö, som är av riksintresse för naturvården, innehåller Natura 2000-område och
har ett mycket anslående och väl bevarat herrgårdslandskap, särskilt på den södra delen.
Två åkerområden sträcker sig tvärs över ön, dels ett nordligt, dels ett som i stort täcker öns
södra hälft. Åkerområdena skiljs av ett flackt barrskogsparti, som täcker öns centrala del.
Ädellövträd ingår också i skogen. Biskops-Arnö jämte omgivande Mälarvikar är rika på fåglar.
Huvudbyggnaden med m fl byggnader är statligt byggnadsminne enligt förordningen om statliga byggnadsminnen, SFS 1988:1229.
Biskops-Arnö är sedan 1970 belagt med skydd för landskapsbilden.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortgå. Det betyder att marken bör odlas även i fortsättningen.
Bebyggelseutveckling
Något enstaka hus kan tillkomma och då i anslutning till befintlig bebyggelse. Nya hus ska till
läge, form och utförande anpassas till befintlig bebyggelse. Inget nytt hus bör tillkomma i anslutning till den gamla slottsanläggningen
Genomförande
Områdesbestämmelser enligt PBL kan behöva antas för delar av området. Samtidigt upphävs förordnandet om skydd för landskapsbilden.

138

N 3 Holmen
Beskrivning
Holmen är en betespräglad ö med talrika hällpartier. Ön omges av ett brett vassbälte.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta.
Bebyggelseutveckling
Inga hus bör tillkomma.

Bevarandeområde naturmiljö och friluftsliv
NF 1 Sånka
Beskrivning
Området utgörs till stor del av ett flackt strandparti, som utnyttjas som campingplats och
badplats. Samrådsskyldighet gäller sedan 1975 för vissa arbetsföretag.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortgå.
Bebyggelseutveckling
Ingen bebyggelse bör tillkomma.
Genomförande
För att säkra bevarandeintresset bör området bli naturreservat.

NF 2 Strandområde söder om Lugnet
Beskrivning
Området utgörs av gles barrskog med inslag av ädellövträd. I söder sluttar berget brant i Mälaren, i norr utgörs strandområdet av öppen odlingsmark. Området är rikt på stigar.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsätta.
Bebyggelseutveckling
Ingen bebyggelse bör tillkomma.

NF 3 Sandviksåsen
Beskrivning
Området omfattar Sandviksåsen och strandområdet mellan Eknäs och Skadevi. Sandviksåsen är en del av Uppsalaåsen. Den är barrskogsbevuxen och utgör ett dominerande inslag i landskapet. Åsen har betydelse som utflyktsmål, med badplats nedanför.
Strandområdet mellan Eknäs och Skadevi utgörs av ett flackt odlingslandskap. Fågellivet är
även har rikt.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta. Det är angeläget att marken även i fortsättningen
brukas vid Skadevi.
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Bebyggelseutveckling
Ingen ny bebyggelse bör tillkomma.

NF 4 Strandområdet mellan Övergran och Bälsundaviken
Beskrivning
Strandområdet är ett lummigt och omväxlande odlingslandskap med flera lättframkomliga
vägar och stigar. Längs själva stranden utbreder sig en betad strandäng, där sjöfågellivet är
rikt. Inom området finns tre partier, som är särskilt örtrika och med dominans av ädellövträd.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta.
Bebyggelseutveckling
Inga hus bör tillkomma.

NF 5 Hjälstaviksområdet
Beskrivning
Hjälstaviken, som är av riksintresse för naturvården, är en av Sveriges förnämligaste och
mest kända fågellokaler. Runt viken finns en vandringsled. Vikens västra sida gränsar mot
ett öppet jordbrukslandskap. I öster gränsar viken mot Kvarnberget med utsiktspunkt. Söder
om viken utbreder sig ett "herrgårdspräglat" landskap med lövträdsbevuxna backar och hagar. Hjälstaviken med närmaste omgivning är avsatt som naturreservat och Natura 2000område. Tillstånd till åtgärder inom reservatet lämnas av länsstyrelsen.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta.
Bebyggelseutveckling
Ingen bebyggelse bör tillkomma.
Genomförande
Bevarandeintresset är säkrat genom gällande förordnande om naturreservat enligt
miljöbalken.

NF 6 Markerna kring Krägga
Beskrivning
Den norra delen av området utgörs av Åker- och betesmarkerna kring Krägga gård. Den
södra delen utgörs av ett barrskogsområde med inslag av olika lundväxter. Inom den södra
delen finns ett uppodlat parti, där dock åkrarna numera inte hävdas. Djur- och fågellivet är
rikt här.
Kräggaområdet är ett omväxlande utflyktsmål.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta.
Bebyggelseutveckling
Bebyggelseutveckling ska studeras i ett detaljplaneprogram.
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NF 7 Sandviksområdet
Beskrivning
Sandviksområdet är ett omväxlande utflyktsområde med talrika utflyktsmål av olika
slag. Särskilt tilltalande är den lummighet och öppenhet, som landskapet har i området norr om Sandvik. Områdets vassvikar och lövträdsrika bryn har ett ganska
rikt fågelliv.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta.
Bebyggelseutveckling
Ingen ny bebyggelse bör tillkomma.

NF 8 Skegarn
Beskrivning
Skegarn är en barrskogsbevuxen ö, dock med öppen åkermark kring ett torp i väster. Fågellivet är rikt. Ön är ett populärt mål för fritidsbåtar. Skegarn är klassat som mycket högt naturvärde och är ett intresseområde för det rörliga friluftslivet enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta.
Bebyggelseutveckling
Ingen ny bebyggelse bör tillkomma.

Bevarandeområde naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv
NKF 1 Arnöhuvud
Beskrivning
Området domineras av en barrskogskladd grusås, som utgör en del av Uppsalaåsen. I områdets sydöstra del utbreder sig smärre jordbruksmarker. På åsen finns flera fornlämningar.
Omgivande marker och vatten är rika på djur och fåglar. Inom området finns utsiktsplatser,
strövstigar, eldplatser m m. Arnöhuvud är av riksintresse både för naturvården och kulturminnesvården.
Området är sedan 1977 naturreservat. Tillstånd till åtgärder inom området lämnas av länsstyrelsen.
Rekommendationer o Markanvändning
Ingen ändrad markanvändning bör ske
Bebyggelseutveckling
Inga hus bör tillkomma.
Genomförande
Bevarandeintressena är säkrade genom gällande förordnande om naturreservat.
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NKF 2 Skokloster
Beskrivning
Området utgörs av norra delen av Skohalvön, som är en halvö i Mälaren. Landskapstypen
med rika inslag av lövträd är den karaktäristiska för Mälardalen. Centralt inom området, från
Skoklosters slottsmiljö till Gorrans östra strand, utbreder sig ett varierat odlingslandskap. En
stor del av skohalvön är barrskogsbevuxen och stora sammanhängande skogsområden
finns i den södra och den norra delen. Miljön på Skohalvön utgör ur flera aspekter ett område av riksintresse. Natur- och bebyggelsemiljöerna har fatt sin särprägel, av att skoklosterlandet genom århundraden dominerats av godsbildningar. En mycket typisk herrgårdsbygd
har utvecklats, där gamla tiders landskapskaraktär och odlingssystem finns bevarad. I den
centrala dalgången kan bebyggelsekontinuitet och markutnyttjande från järnåldern fram till
våra dagar tydligt avläsas. Den medeltida klosterverksamheten avspeglas i den bevarade
klosterkyrkan, som är en mycket tidig representant bland Mälardalens tegelkyrkor. Skokloster slott utgör kanske vart lands förnämsta och mest praktfulla minnesmärke sedan stormaktstiden. Slottet är statligt byggnadsminne och är därmed skyddat enligt förordningen om
statliga byggnadsminnen, SFS 1988: 1229.
Den spridda jordbruksbebyggelsen på Skohalvön är i sin helhet intressant, då den bevarar
en enhetlig och ålderdomlig karaktär med byggnader, som framför allt härrör från 1800-talet.
På Skohalvön finns talrika fornlämningar.
Större delen av området är idag naturreservat. Tillstånd till åtgärder inom naturreservatet
lämnas av länsstyrelsen. För övriga delar gäller förordnanden om samrådsskyldighet.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta. Det betyder att fortsatt jordbruksdrift är önskvärd.
Viktigt är, att landskapet hålls öppet. Täkter och skogsplanteringar bör ej tillkomma. Där
skogsbruk bedrivs, bör detta ske med hänsyn till naturvårdens och friluftslivets intressen.
Bebyggelseutveckling
Endast enstaka hus kan tillkomma och då i anslutning till befintlig bebyggelse. Nya hus bör
till läge, form och utförande anpassas till befintlig bebyggelse. Inga hus bör tillkomma i anslutning till Skoklosters slott och Skoklosters kyrka.
Genomförande
Bevarandeintressena är säkrade genom gällande förordnande om naturreservat och samrådsskyldighet enligt naturvårdslagen.

Bevarandeområde Mälaren
Beskrivning
Mälaren är med sin variationsrika och natursköna miljö av stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Ett stort antal naturliga badplatser och tilläggsmöjligheter för
fritidsbåtar erbjuds.
Sjön är, förutom den viktiga funktionen som rekreationsområde, också resurs en
för fisket.
Mälaren med öar och strandområden i sin helhet av riksintresse, med hänsyn till dess naturoch kulturvärden för turismen och det rörliga friluftslivet.
Enligt kommunens bedömning omfattar bevarandeområdet Mälaren, inom kommunen, samtliga mälarvattenområden med öar samt marken inom en 500 meter bred zon utmed mälarstränderna.
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Håbo kommun skall verka för att målen i ”Mälarens vatten – mål och åtgärder skall
följas.

Mark- och vattenanvändning
Nuvarande mark- och vattenanvändning bör fortsätta. Mälarens funktion som rekreationsområde och resurs för fisket bör behållas.
Utveckling
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det
är förenligt med turismens och friluftslivets intressen och om inte områdets naturoch kulturvärden påtagligt skadas.
När det gäller arbetet med vattenvårdsfrågor har Mälarens vattenvårdsförbund utarbetat såväl kortsiktiga som långsiktiga mål för Mälarens vattenkvalitet. Denna
kommitté är ett samarbetsorgan för länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län samt Stockholm Vatten AB.

OFÖRÄNDRADE OMRÅDEN
ÖV, Övriga Landsbygden
Beskrivning
Området består av kommunens hela yta bortsett från de tidigare beskrivna områdena.
En något större andel av ytan utgörs av skogsmark och resten av åkermark. Håbobygden,
som utgör en del av Mälardalen har en rik och omväxlande natur. Området upptas av småbrutna åkermarker, som utvidgar sig till större slättområden, höglänta vidsträckta barrskogsområden samt mycket karaktäristiska herrgårdslandskap med lövängar och lummiga ädellövträdsrika marker. Hela området är kringgärdat av Mälarens flikiga vattensystem. Odlingslandskapet utgörs av större sammanhängande slättområden i de östra delarna av Yttergrans
och Övergrans socknar samt i de centrala delarna av Skokloster socken. Norr om Bålsta ligger den vidsträckta Granslätten, som utgör det största slättområdet. Åkermarksområdena i
Kalmar och Häggeby socknar är mjukt kuperade med mellanliggande bergknallar och backar.
Det förnämsta exemplet på herrgårdslandskap är Biskops-Arnö. Där finns ett av Mälarens
mest utpräglade herrgårdsområden bevarat. Typiska herrgårdsområden finns även i Skokloster, Skadevi, Segersta och Krägga.
De största sammanhängande skogsområdena ligger i kommunens sydvästra och nordvästra
delar. Ytterligare ett stort skogsparti finns, där Häggeby och Skokloster socknar gränsar till
varandra. I detta område ligger Håberget, som är kommunens högsta punkt med drygt 60 m
ö h. Till den varierande landskapsbilden bidrar i högsta grad den mäktiga, bitvis 50-60 m
höga Uppsalaåsen, som går tvärs genom kommunen i nordsydlig riktning. Endast ca 10 km
av kommungränsen utgörs av fast mark, resten består av vattengränser i form av Mälarvikar.
De natursköna strandområdena har en omväxlande karaktär. Andra, idag mindre betydelsefulla vattendrag, är de bäckar som rinner ned mot Mälarfjärdarna. För landskapsbilden är de
emellertid viktiga inslag.
Håbobygden karaktäriseras till stora delar av "ensamgårdar", av vilka ett flertal är välbevarade mindre herrgårdar från 1700- och 1800-talen. Till herrgårdarna hör också gamla torp och
lantarbetarbostäder, som ligger spritt runt omkring. De stora ekonomibyggnaderna framstår
som ett typiskt drag för herrgårdarna i Håbotrakten. Inom området ligger några kyrkbyar och
det finns aven ett antal bebyggelseansamlingar. Dessa består ofta av en blandning av bo-
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städer för permanent bruk och fritidsbostäder. En ökad efterfrågan på att omvandla fritidshus
till permanent- bostäder kan märkas. Inom området har avgränsats delområden, som är särskilt värdefulla att bevara för kulturminnesvården eller naturvården. Dessa redovisas var för
sig nedan.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör i huvudsak fortsätta. Det är ett stort allmänt intresse, att
jordbruket fortsätter och att landskapet halls öppet. Gårdsbebyggelse och stora träd och alléer bör bevaras och inte förvanskas. Grustäkter bör inte påbörjas annat an i direkt anslutning till nuvarande takter.
Bebyggelseutveckling
Ny bebyggelse bör endast tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse eller längs huvudvägarna och under förutsättning att den är förenlig med de kulturhistoriska värdena samt att
VA-frågan går att lösa tillfredsställande. Nya byggnader bör anpassas till befintlig bebyggelse, vad galler läge, form och utförande. Enstaka fritidshus kan omvandlas till bostad för permanent bruk under förutsättning att VA-frågan kan lösas tillfredsställande. Detta bör i sammanhanget konstateras för hela det aktuella området.
Några nya områden för koncentrerad fritidsbebyggelse bör ej tillkomma.
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två ungnöt, tre suggor, tio slaktsvin, tio pälsdjur,
hundra fjäderfän, tre strutsfåglar, tio vuxna får eller
tio vuxna getter.

Enköpings kommun

Uppgifter om DE är ej helt exakta.
För ägoförhållanden, se karta 2.

Mälaren
© Lantmäteriet 2001.
Ur GSD Fastighetskartan, M2000/6543.
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Karta 7

Källa markanvändning: GSD Fastighetskartan 2005
Källa djurbesättning: Bygg- och miljöavd register 2006-01-11

Uppsala kommun

R

Mälaren
Ekoln

Gorran

Knivsta kommun

Skokloster

Slottsskogen

Lugnet
Oxen

Enköpings kommun
Söderskogen
Skofjärden

Häggeby
Ryssviken

Sigtuna kommun

Kivinge

Övergran
St Ullfjärden

Upplands-Bro kommun
Brunnsta
Krägga
Yttergran

L Ullfjärden

ÖVERSIKTSPLAN 2006
HÅBO KOMMUN

Bålsta
KULTURMILJÖ
Ekolsundsviken

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
FÖR BÅLSTA TÄTORT 2002

Lillsjön
Områdesgräns ÖP2006
Områdesgräns FÖP2002
(
!

Fornlämningar
Område av regionalt intresse

Enköpings kommun

Område av lokalt intresse
Område av riksintresse

Källa fornlämningar: GSD Fastighetskartan, RAÄ
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Mälaren

Uppsala kommun

R

Mälaren
Ekoln

Gorran

Knivsta kommun

Skokloster

Slottsskogen

Lugnet
Oxen

Enköpings kommun
Söderskogen
Skofjärden

Häggeby
Ryssviken

Sigtuna kommun

Kivinge

Övergran
St Ullfjärden

ÖVERSIKTSPLAN 2006
HÅBO KOMMUN

Upplands-Bro kommun
Brunnsta

NATURMILJÖ

Krägga
Yttergran

Områdesgräns ÖP2006

L Ullfjärden

Områdesgräns FÖP2002
Riksintresse för naturvården
" " " " "
" " " " "
" " " " "

Natura 2000

Lst Naturvårdsprogram

Bålsta

Klass I - Högsta naturvärde
Klass II - Mycket högt naturvärde

Ekolsundsviken

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
FÖR BÅLSTA TÄTORT 2002

Lillsjön
Klass III - Högt naturvärde

Nyckelbiotoper, SVO inv
Naturvärden, SVO inv
Sumpskogar, SVO inv

Enköpings kommun
Äng och hagmark, Lst inv
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Ekoklogiskt känsliga områden, Lst inv

Källa: Lst Uppsala län, Skogsvårdsstyrelsen (Skogens källa, svo.se)
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Mälaren

Uppsala kommun

R

Mälaren
Ekoln

Gorran

Knivsta kommun

Skokloster

Slottsskogen

Lugnet
Oxen

Enköpings kommun
Söderskogen
Skofjärden

Häggeby
Ryssviken

Sigtuna kommun

Kivinge

Övergran
St Ullfjärden

Upplands-Bro kommun
Brunnsta
Krägga
Yttergran

L Ullfjärden

Bålsta

Ekolsundsviken

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
FÖR BÅLSTA TÄTORT 2002

ÖVERSIKTSPLAN 2006
HÅBO KOMMUN
Lillsjön

FRITID OCH FRILUFTSLIV

Områdesgräns ÖP2006
Områdesgräns FÖP2002
! ! ! ! ! !

Enköpings kommun

Upplandsleden
Rörligt friluftsliv enl Lst Naturvårdsprogram
Lokala intressen för rekreation och fritid
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Mälaren
© Lantmäteriet 2001.
Ur GSD Fastighetskartan, M2000/6543.

Uppsala kommun

Mälaren
Ekoln

1. Arnöhuvud

1. Skohalvön med
Arnöhuvud
Gorran

R

Knivsta kommun

Skokloster

Slottsskogen

Lugnet
Oxen

Enköpings kommun
Söderskogen

2. Biskops-Arnö

Skofjärden

3. Hjälstaviken

Häggeby
Ryssviken

Sigtuna kommun
4. Förbindelseväg

Kivinge
3. Kraftledning
Övergran

ÖVERSIKTSPLAN 2006
HÅBO KOMMUN

St Ullfjärden
2. Yttergran - Övergran
Upplands-Bro kommun

2. E18
Brunnsta

RIKSINTRESSEN

4. Lilla Ullfjärdenområdet

Krägga

Områdesgräns ÖP2006

Yttergran
Områdesgräns FÖP2002

1. Mälarbanan

Område av riksintresse för infrastrukturen

L Ullfjärden

1. Mälarbanan
2. E18
3. Kraftledning 400 kV
4. Förbindelseväg mellan
kommunikationsanläggningar
5. Sjöfart
6. Telekommunikationer
Info om utbredning saknas

Bålsta

Ekolsundsviken

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
FÖR BÅLSTA TÄTORT 2002

Område av riksintresse för naturmiljövården
1. Arnöhuvud
2. Biskops-Arnö
3. Hjälstaviken
4. Lilla Ullfjärdenområdet

Lillsjön

Område av riksintresse för kulturmiljövården
1. Skohalvön med Arnöhuvud
2. Yttergran - Övergran

Område av riksintresse för friluftslivet

¡
[

5. Sjöfart

Enköpings kommun

Område av riksintresse för yrkesfisket
Mälaren med öar och strandområden
Gasledningsstråk
Område av riksintresse för totalförsvaret

Mälaren
0
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(Utbredning redovisas ej i detta
sammanhang)

Uppsala kommun

R

Mälaren
Ekoln

NKF1

Gorran

Knivsta kommun

Skokloster
NKF2

NF1

VA
Slottsskogen

Lugnet
Oxen

NF2 VA

Enköpings kommun

ÖV

Söderskogen

N1

NF8

B5

NF3
N2

K1

B4

B2

B3

Skofjärden

VA

Häggeby
Ryssviken

Sigtuna kommun

NF5

VB1

G
B1

NF4

Kivinge

VA

K2
K3

Övergran

N3
St Ullfjärden

ÖV

ÖVERSIKTSPLAN 2006
HÅBO KOMMUN

I1
Brunnsta

VB2
Krägga

REKOMMENDERAD
MARKANVÄNDNING

K4
Yttergran

VA

Områdesgräns ÖP2006

L Ullfjärden

NF6

Upplands-Bro kommun

I2

Områdesgräns FÖP2002
Förändringsområden

ÖV

Bålsta

NF7

Ekolsundsviken

I3

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
FÖR BÅLSTA TÄTORT 2002

Lillsjön

B

Bostäder

I

Verksamhetsetablering

G

Gasledningsstråk

Av- och påfart E18

Områden med vissa förändringar
Bostäder i VA-zon
VA

VA-ledningszon på landsbygden

Bostäder

VB

Bevarandeområden
K

Kulturmiljö

N

Naturmiljö
Naturmiljö och friluftsliv

NF

Enköpings kommun

Natur, kultur och friluftsliv

NKF

Mälaren
Oförändrade områden
Övriga landsbygden
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ÖV

Mälaren

