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Denna miljöbedömning ingår i planhandlingarna tillhörande översiktsplan för
Håbo kommun, 2006.
Uppdragsgivare för arbetet med miljöbedömningen är Håbo kommun genom
Daniel Artaeus. Från Håbo kommun har även Kim Hultén, miljö- och samhällsbyggnadschef, Marie Ahnfors, planarkitekt och Monica Kovács, planarkitekt,
medverkat.
Miljöbedömningen har tagits fram av Tyréns AB med Marianne Klint som
uppdragsansvarig. Lena Tilly har ansvarat för analysen av vattenresurser, Ann
Storkitt för transporter och Marianne Klint för energi samt natur, kultur och
rekreation.

Stockholm i januari 2006
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
Översiktplanen redovisar fyra alternativa förslag till utbyggnadsstrukturer för
kommunen. Ett alternativ innebär en koncentration av all ny bebyggelse till Bålsta
tätort. Alternativet Decentraliserad bebyggelse, innebär att nybyggnationen fördelas mellan ett antal småorter (50 %) och Bålsta (50 %). I alternativet Utspridd
landsbygdsbebyggelse förläggs all ny bebyggelse som småhus på landsbygden.
Alternativet Önskvärd spridning innebär att cirka 75 % av nyproduktionen
lokaliseras till Bålsta tätort. Resten fördelas mellan småorter och ett mindre antal
förläggs på landsbygden.
Den samlade bedömningen är att en utbyggnad enligt alternativet Önskvärd
spridning ger mindre negativ miljöpåverkan än alternativen Utspridd landsbygdsbebyggelse och Decentraliserad bebyggelse. Detta gäller i samtliga studerade
miljöaspekter.
Jämfört med alternativet All bebyggelse i Bålsta bedöms Önskvärd spridning ge
mindre belastning på vattenmiljön. För övriga aspekter; miljöeffekter till följd av
transporter, intrång i värdefulla natur- och kulturområden samt energisynpunkt ger
alternativet med en koncentration av all ny bebyggelse till Bålsta tätort mindre
negativ miljöpåverkan.

TRANSPORTER
Beräkningen visar att lokalisering av tillkommande bebyggelse har stor betydelse
för hur många fordonskilometer som tillkommer till följd av ny bebyggelse. En
person som bor i en ort av Bålstas storlek, med god service och god kollektivtrafik, bedöms resa ungefär hälften av vad en boende i en mindre tätort eller på
landsbygden gör.
Alternativet med en koncentration av bostäder i Bålsta tätort ger det lägsta trafikarbetet. Resandet beräknas bli hälften så stort som i alternativet Utspridd landsbygdsbebyggelse. Alternativet Önskvärd spridning ger 25 % mer trafikarbete än
om alla tillkommande bostäder byggs i Bålsta. Motsvarande siffra för alternativet
Decentraliserad bebyggelse är 45 %.
Utsläppen av koldioxid och andra trafikrelaterade luftföroreningar är proportionella mot trafikarbetet. Alternativet med all ny bebyggelse i Bålsta medför de
lägsta utsläppen. Alternativen Önskvärd spridning och Decentraliserad bebyggelse
medför lägre utsläpp än med en utspridd landsbygdsbebyggelse men större utsläpp
än om alla tillkommande bostäder byggs i Bålsta.

VATTENRESURSER
En utbyggnad enligt alternativet Önskvärd spridning ger förutsättningar för anslutning till kommunalt VA. Detta medför en minskad belastning på vattenmiljön
och stödjer de nationella och regionala miljömålen om minskad övergödning och
god grundvattenkvalitet.
Med alternativet utspridd landsbygdsbebyggelse kommer huvuddelen av den nya
bebyggelsen anlägga enskilda avlopp vilket ger hög miljöbelastning. Alternativet
med koncentration av nya bostäder till Bålsta tätort ger inte tillräckligt underlag
att bygga ut kommunalt VA till småorterna. För alternativet Decentraliserad
bebyggelse erfordras betydande investeringar för att bygga ut den kommunala
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VA-försörjningen i småorterna. Detta kan ge reducerad miljöbelastning, men i det
fall utbyggnaden av VA inte är ekonomiskt genomförbar kommer miljöbelastningen istället att öka ytterligare. Övriga alternativ bedöms därför leda till
ökad miljöbelastning och står således i strid med de ovan nämnda miljömålen.

ENERGI
En utbyggnad enligt alternativen All ny bebyggelse i Bålsta, Önskvärd spridning
samt Decentraliserad bebyggelse kan få till stånd en utveckling som främjar en
hög andel fjärr- och/eller närvärme. För att åstadkomma denna utveckling krävs
kommunal styrning bland annat i samband med detaljplaneläggning.
De årliga koldioxidutsläppen från nyproducerade hus bedöms kunna bli hälften så
stora med ovanstående alternativ än med alternativet Spridd landsbygdsbebyggelse. Med en mycket hög andel biobränsleanvändning kan minskningen bli
så stor som 70 %. Därmed bedöms dessa tre alternativ stödja de nationella och
kommunala miljömålen för energi.
Av de tre alternativen har alternativet All ny bebyggelse i Bålsta störst potential
att minska koldioxidutsläppen. Utsläppen i alternativet Önskvärd spridning
bedöms kunna blir något lägre än i Decentraliserad bebyggelse.

NATUR OCH KULTUR
Alternativen Utspridd landsbygdsbebyggelse och Decentraliserad bebyggelse
medför fler nybyggnationer inom värdefulla kultur-, natur- och rekreationsområden än alternativen All bebyggelse i Bålsta och Önskvärd spridning.
Detaljplaneläggning ger förutsättningar för att i reducera potentiella konflikter
med natur-, kultur- och närrekreationsvärden. Denna möjlighet finns vanligtvis
inte i samband med spridd bebyggelse på landsbygden som oftast sker utan detaljplaneläggning.
Ur kultur- och natursynpunkt bedöms därför alternativen All bebyggelse i Bålsta
och Önskvärd spridning som förmånligast.
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1. INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE
I juni 1999 antog kommunfullmäktige en kommunomfattande översiktsplan för
Håbo kommun. Översiktsplanen anger grunddragen ifråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelseutveckling i kommunen.
Under 2002 upprättades en fördjupad översiktsplan för området Bålsta tätort.
Föreliggande plan är en omarbetning av den kommunomfattande översiktsplanen
från 1999 och ersätter denna inom de områden av kommunen som ligger utanför
Bålsta tätort. Den ersätter inte Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2002.

MILJÖBEDÖMNING AV ÖVERSIKTSPLANER
Miljöbedömningen av översiktsplanen är ett beslutsunderlag och utgör ett stöd i
planeringsprocessen. I plan- och bygglagen och miljöbalken finns krav på miljökonsekvensbeskrivningar av översiktsplaner. De nya reglerna i miljöbalken gäller
emellertid inte denna plan eftersom planprocessen startade innan den 21 juli 2004.
Detta är således inte en MKB enligt miljöbalken.
Denna miljöbedömning ingår i planhandlingarna vid utställning av översiktsplanen.

AVGRÄNSNING AV MILJÖBEDÖMNINGEN
Inom ramen för översiktsplanearbetet har rådande förhållanden för miljö och hälsa
identifierats och beskrivits. Denna miljöbedömning koncentreras därför till att
redovisa skillnaderna mellan översiktsplanens fyra alternativ.
De miljöaspekter som redovisas är trafikarbete och trafikens utsläpp, vattenresurser, energianvändning samt påverkan på natur- och kulturvärden. I analysen
bedöms den miljöpåverkan som är alternativskiljande. Avgränsningen har gjorts
utifrån bedömningen att miljöpåverkan av bebyggelseutvecklingen inom
kommunen främst orsakas av transportbehov och valet av transportslag, tillgången
på dricksvatten, möjligheten att omhänderta avloppsvatten samt energibehov för
uppvärmning av ny bebyggelse. Bebyggelse leder ibland till intrång i värdefulla
kultur- och naturmiljöer samt i rekreationsområden och även denna aspekt har
studerats.
Miljöbedömningen omfattar samma område som översiktsplanen, det vill säga
hela kommunen förutom Bålsta tätort. Eftersom alternativen innebär bebyggelse i
Bålsta av olika omfattning beaktas bostadsbebyggelse i Bålsta och dess konsekvenser vid bedömningen.
Översiktsplanen har en planeringshorisont på cirka 25 år.

ALTERNATIV
Översiktplanen redovisar fyra alternativa förslag till utbyggnadsstrukturer för
kommunen, se kapitel 2.
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2. ÖVERSIKTSPLANENS ALTERNATIV
I översiktsplanen presenteras scenarier för den framtida befolkningsutvecklingen.
Hur befolkningen kommer att utvecklas kopplas till tillgången till bostäder, det
vill säga bostadsproduktionen. Tre scenarier för bostadsbyggandet presenteras;
1. Lågalternativ – i genomsnitt 50 nya lägenheter1/år – totalt 1 250 under 25
år
2. Mediumalternativ – i genomsnitt 115 lägenheter/år – totalt 2 900 under
25 år
3. Högalternativ – i genomsnitt 150 lägenheter/år – totalt 3 750 under 25 år
Översiktsplanen beskriver fyra olika rumsliga alternativ för bostadsbyggandet:
1. Koncentration av all ny bebyggelse till Bålsta tätort
All ny bebyggelse styrs till Bålsta tätort2.
2. Decentraliserad bebyggelse, till småorter och Bålsta
Hälften av den nya bebyggelsen lokaliseras till Bålsta tätort och resten
fördelas på ett antal småorter: Slottsskogen/Söderskogen, Krägga/
Stämsvik, Vreta (Häggeby), Kivinge, Övergran, Måttan och Lugnet.
3. Utspridd landsbygdsbebyggelse
All ny bebyggelse sker som utspridd bebyggelse på landsbygden. Framför
allt byggs småhus.
4. Önskvärd spridning
Omkring 75 % av den nya bebyggelsen lokaliseras till Bålsta tätort. I
övrigt sker nybyggnation dels som gruppbebyggelse i Slottsskogen/
Söderskogen, Erikslund, Kivinge, och Måttan. I Krägga/Stämsvik samt
Vreta (Häggeby) sker nybyggnation i form av förtätning av sommarstugeområden. Ett mindre antal hus byggs på landsbygden. Dessa förläggs
företrädesvis utefter befintliga infrastrukturstråk (vägar, kollektivtrafik,
VA-ledningar)
I alternativen Koncentration av all ny bebyggelse till Bålsta tätort, Decentraliserad
bebyggelse och Önskvärd spridning finns förutsättningar för att en stor del av nyproduktionen sker som flerbostadshus eller gruppbebyggelse av småhus vilket
kräver detaljplaneläggning. I alternativet Utspridd landsbygdsbebyggelse består
huvuddelen av nyproduktionen av individuell småhusbebyggelse.
I översiktsplanen anges mediumnivån som huvudalternativet och därför koncentreras miljöbedömningen på detta alternativ. Nedanstående tabell redovisar hur
mediumalternativets 2 900 lägenheter fördelats i de olika lokaliseringsalternativen.

1

Med lägenheter menas både individuella småhus men även lägenheter i flerbostadshus.

2

Det område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Bålsta Tätort 2002.
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Tabell 2.1. Fördelning av mediumalternativets 2 900 lägenheter i de olika
spridningsalternativen.
All ny
Decentrali- Utspridd
Önskvärd
bebyggelse
serad
landsbygds spridning
i Bålsta
bebyggelse bebyggelse
Nyproducerade
2 900
1 450
0
2 235
lägenheter i Bålsta
Antal nybyggda lägenheter på landsbygden

0

0

2 900

65

Antal nybyggda lägenheter i småorter

0

1 450

0

600
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3. TRANSPORTER
AVGRÄNSNING
Transporter påverkar utsläpp av koldioxid och luftföroreningar, orsakar buller och
är både ett hinder och medel för tillgänglighet. Transporter kräver också utrymme,
t. ex. har ytan för vägtransporter (exklusive busstrafik men inklusive ytparkering)
inom Stockholms stad skattats till cirka 20 kvm per innevånare.
De olika utbyggnadsstrategierna innehåller inga skillnader i antalet sysselsatta och
skillnaderna i påverkan från näringslivets transporter antas därför vara liten och
försumbar.
Vad gäller buller från vägtransportsystemet bedöms skillnaderna i trafikflöden för
de olika alternativen vara så liten att störningen från vägtrafikbuller blir likartad
och skillnaderna försumbara. Graden av bullerstörning från tågtrafik kan dock
skilja mellan alternativen om man i något alternativ lokaliserar utbyggnaden längs
järnvägsstråk. Utbyggnadsstrategierna har dock inte utarbetats med sådan detaljeringsgrad att detta går att bedöma.
Skillnaden i miljöpåverkan från transporter antas till största delen bero på persontransporter, d.v.s. deras energiförbrukning och deras upphov till koldioxid och
luftföroreningar.

METOD
Energiförbrukning och utsläpp av luftföroreningar beror av fordonskilometer
Skillnaden i persontransporternas energiförbrukning och utsläpp av luftföroreningar beror till största delen på skillnaden i antalet fordonskilometer för
personbilar och till mindre del av antalet fordonskilometer för olika former av
kollektiva fordon.
Utbudet av kollektivtrafik antas inte ha några stora skillnader mellan de olika
utbyggnadsstrategierna. Tillskottet till år 2030 bedöms vara 6850 boende inom
kommunen. Detta kommer troligen inte att ge några stora framtida förändringar i
utbudet av kollektivtrafik.
Antal fordonskilometer beror av resandet
Antalet resor, resornas längd och val av färdmedel avgör hur många fordonskilometer som belastar miljön i de olika utbyggnadsstrategierna.
De uppgifter som finns om resandet inom och till/från Håbo kommun gäller
arbetsresor och pendling. Inga uppgifter finns om service- och fritidsresor eller
om andel bilresande eller kollektivt resande.
För att skatta antalet resor per boende, färdmedelsval och reslängd har uppgifter
från en resvaneundersökning från våren 2005 på delar av Uppsala landsbygd
använts.

VÄGNÄT
Centralorten Bålsta ligger vi det transeuropeiska vägnätet, E18. Tätorten kopplas
till E18 i två trafikplatser. En fullständig trafikplats finns omedelbart norr om tätorten och en trafikplats med ramper enbart österut finns öster om tätorten.
8

Väg 545, den gamla Enköpingsvägen, går från Bålsta norrut till Övergran där den
ansluter till väg 263. Väg 263 går västerut förbi Kivinge mot väg 55 och Enköping och österut förbi Häggeby mot Sigtuna. Från Häggeby går väg 555 norrut på
Skoklosterhalvön. Krägga nås från Bålsta via väg 542.

KOLLEKTIVTRAFIK
Utbud av kollektivtrafik
Mellan Bålsta och Stockholm går pendeltåg varje halvtimme, resan tar cirka 40
minuter. Inom Bålsta tätort finns tätortslinjer med halvtimmestrafik under dagen.
Regionaltåg mellan Stockholm och Bålsta avgår två-tre gånger i timmen. Dessutom finns ett knappt 20-tal regionaltåg med avgång varje timme mot Västerås
m.fl., s.k. TIM-trafiken.
Mellan Enköping, via Övergran till Bålsta, Sigtuna och Arlanda går drygt 25 bussturer under vardagar och drygt 10 under veckoslutsdagar, linje 803. Dessutom
finns en direkttur till Arlanda under vardagar, linje 870.
Mellan Bålsta och Uppsala går cirka 25 bussturer under vardagar och 10 under
veckoslutsdagar, linje 895. Dessa går förbi Yttergran, Övergran och Kivinge.
Under vardagar går även en busstur morgon och kväll i vardera rikting.
Till Skokloster går cirka 25 bussturer under vardagar, mellan kl. 14:00 och kl.
18:30 ger detta halvtimmestrafik, och nio under veckoslutsdagar, linje 894.
Till Krägga går åtta bussturer per vardag och två per dag under veckoslutsdagar,
linje 893.
Bedömd kollektivtrafikstandard
Bålsta tätort bedöms ha god kollektivtrafik, med tågtrafik till större orter och
matarlinjer. Övergran och Kivinge med områden längs busslinjerna 803 och 895
samt de delar av Skoklosterhalvön som ligger nära busslinje 894 bedöms ha
mindre god kollektivtrafik. Övriga delar bedöms ha dålig kollektivtrafik.
De framtida utbyggnader som planeras på landsbygden kommer att innebära några
fler bussturer i olika riktningar men bedöms inte påverka kollektivtrafikens
standard nämnvärt.

RESANDET
Befintligt resande – endast pendelresor
Av de 9526 förvärvsarbetande är antal utpendlare från Håbo kommun idag cirka
6 280. De flesta pendelresorna ut från kommunen går österut, närmare 80 % och
en mindre andel mot nordost och några procent mot norr och väster, se tabell 3.1.
Antal inpendlare till Håbo kommun är idag cirka 1 230. Cirka 80 % kommer
österifrån eller västerifrån. Resten kommer från norr eller nordost, endast ett fåtal
kommer söderifrån, se tabell 3.2.
Antalet pendlare från egen kommundel till annan kommundel eller annan
kommun är större, cirka 7 330 utpendlare respektive cirka 1530 inpendlare.
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Tabell 3.1. Utpendlare från Håbo kommun.
Till:
Stockholms- Sigtuna,
Uppsala
regionen
Sollentuna,
UpplandsVäsby

Enköping
Västerås

Summa:

Antal
resor

4 710

831

227

292

6 060

Andel

0,78

0,14

0,04

0,05

1,00

Tabell 3.2. Inpendlare till Håbo kommun.
Från:
Stockholms- Sigtuna,
Uppsala
regionen
Sollentuna,
UpplandsVäsby

Enköping
Västerås

Eskilstuna

Summa:

Antal
resor

439

86

135

437

13

1 110

Andel

0,40

0,08

0,12

0,39

0,01

1,00

Resultat från resvaneundersökning på landsbygd i Uppsala kommun
Under våren 2005 gjordes en resvaneunderökning för delar av Uppsala kommun.
Undersökningen omfattade personer i åldern 12-84 år. Andelen personer med
körkort och tillgång till bil var 89-91 % i landsbygdsdelarna utom i Storvreta där
den var 86 %.
Antal resor
För boende i Uppsalas landsbygd finns behov av resor med målpunkter i tre olika
delområden; inom närområdet, inom Uppsala kommun och övrigt, i huvudsak
inom Mälardalsregionen. Ur råmaterialet befanns resor för landsortsboende (1284 år) ligga kring tre resor per dag; 3,0- 3,2 resor i ren landsbygd, 2,9- 3,0 resor i
tätorter (undantaget Storvreta) och 2,8- 2,9 resor i Storvreta.
Färdsätt
För resor inom Uppsala kommun är gång, cykel, kollektivtrafik, bilpassagerare
och bilförare de vanligaste färdsätten. Inget entydigt kan sägas om skillnaden
mellan ren landsbygd och tätort för andelen bilförare. (Andelen bilförare är större
i Funbo- Almunge- Länna tätort än i motsvarande glesbygd.) Däremot tycks
andelen samåkning vara större på ren landsbygd eftersom fler anger att de är
bilpassagerare. Andelen kollektivtrafik varierar mellan 10 och 25 %. Boende i
Storvreta har ett annorlunda val av färdsätt med färre bilförare än övriga
undersökta landsbygdsområden.
För resor till Stockholm och övriga delar står valet i huvudsak mellan bil och
kollektivtrafik. Både fördelningen mellan bil och kollektivtrafik, olika sätt att
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använda bil och valet mellan buss och tåg varierar mycket mellan de olika
undersökningsområdena. Orsaken kan vara ortens läge och kollektivtrafikutbud
men också att antalet intervjuer är alltför få. Det är således osäkert att dra
slutsatser om framtida resande från dessa få svar.
Bilresornas längd
Bilresors längd för resor inom kommunen i de undersökta landsbygdsdelarna
varierade mellan 10 och 14 km. De kortaste bilresorna företogs inom Storvreta.
Längden har angivits av de intervjuade personerna. Bilresor till Stockholm och
övriga delar utanför Uppsala kommun anges inte i rapporten.
Trafikarbete
Genom att multiplicera antalet resor per intervjuad person med andelen bilresor
som förare och bilresornas längd fås antalet fordonskilometer per dag och person.
Antalet fordonskilometer varierade mellan 23 och 26 fordonskilometer/dag och
person (fkm/d o p) inom undersökta landsbygdsområden, Storvreta undantaget
med 13 fkm/d o p.
Slutsatser från resvaneundersökningen
Den slutsats man kan dra av resvaneundersökningen är att det totala antalet
fordonskm på landsbygden tycks vara ungefär lika på ren landsbygd som i
landsbygdens tätorter med undantag av orter med god service och mycket god
kollektivtrafik såsom t ex Storvreta.
Inom Håbo kommun kan motsvarande resonemang användas på Bålsta och
resterande delar av kommunen.
•

Bålsta kan anses ha god kollektivtrafik och boende där kan antas ha ett
bilanvändande som är lägre eller lika med Storvretas, d.v.s. 10,6*2,8*
0,43 = 12,8 fkm/d o p.

•

Övriga delar med mindre bra kollektivtrafikutbud antas ha ett bilanvändande på 12,6*3,0*0,61 = 23,1 fkm/d o p.

•

Medan områden med dålig kollektivtrafik antas ha ett bilanvändande
på 14,1*3,2*0,66 = 29,8 fkm/d o p.

Bedömt framtida resande
Tillkommande trafikarbete
Med ledning av resvaneundersökningen på Uppsala landsbygd har det tillkommande antalet fordonskilometer år 2030 beräknats. Boende i de fyra utbyggnadsstrategierna har fördelats i områden med bedömd god, mindre god eller dålig
kollektivtrafik. (Här har bortsetts från att innevånare mellan 0 och 12 år samt över
84 år kan ha en annorlunda bilanvändning.)
Beräkningen visar att lokalisering av tillkommande bebyggelse har stor betydelse
för hur många fordonskilometer som tillkommer. Särskilt stor betydelse har andelen boende i centralorten. En utspridd bebyggelse beräknas ge mer än dubbelt
så många tillkommande fordonskilometer än en koncentrerad bebyggelse. Alternativen Önskvärd spridning och Decentraliserad bebyggelse ger 25 resp. 45 %
mer trafikarbete än om alla tillkommande bostäder byggdes i Bålsta.
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Tabell 3.3. Tillkommande bebyggelse, boende och fordonskilometer i de fyra
utbyggnadsalternativen.

Bef 2004

Bålsta

14800
100%
2 900

God kollektivtrafik
Övergran

TILLKOMMANDE BEYGGELSE, BOENDE OCH FORDONSKILOMETER ÅR 2030
KONCENTRATION
DECENTRALISERAD
UTSPRIDD
ÖNSKVÄRD
Lgh
Boende
Lgh
Boende
Lgh
Boende
Lgh
Boende
bo/lgh
bo/lgh
bo/lgh
bo/lgh
2,36
2,36
2,36
2,36
50%
1 450

6 850

0
0%
0

725 1 713
12,50%
363
856
12,50% Krägga
363
856

1 740 4 110
10%
290
685
30%
870 2 055
20% Krägga mm
580 1 370

2500

0
0%
0

725
12,50%
363
12,50%
363

856

1 160
30%
870
10%
290

6 850

2 900
2 900

Dålig kollektivtrafik

Mindre god kollektivtrafik
Dålig kollektivtrafik

TOTALT KOMMUNEN

0

1100

Mindre god kollektivtrafik

Skokloster

0%
0

3 425

18400

Fkm/
Tillkommande befolkning med tillgång till pod
god kollektivtrafik
13
mindre god kollektivtrafik
23
dålig kollektivtrafik
30
SUMMA FKM

2 900
2 900

2 900
2 900

6 850

1 713
856

Fkm
6 850
0
0
%

89 050
0
0
89 050
100

Fkm
6850
3 425
2 569
856
%

2 740
2 055

6 850

2 900
2 900

Baserat på det ovan skattade framtida bilanvändandet har utsläpp av koldioxid,
kväveoxider och kolväten beräknas för de olika alternativen. Beräkningarna är
gjorda med emissionsfaktorer för år 2015 och anger det årliga utsläppet.
Tabell 3.4. Utsläpp av koldioxid, kväveoxider och kolväten från bilanvändning av tillkommande befolkning.
Alternativ
Koncentrerad
Decentraliserad
Utspridd
Önskvärd

Trafikarbete
fordonskm/
dygn

Koldioxid, CO2
ton/år

Kväveoxider, NOx
ton/år

Kolväten, VOC,
ton/år

(emissionsfaktor 2015)

(emissionsfaktor 2015)

(emissionsfaktor 2015)

89 050
129 294
186 320
122 293

6 800
9 800
14 200
9 300

8,8
12,7
18,4
12,0

8,4
12,3
17,7
11,6

Eftersom bilanvändandet kan antas vara lägre i Bålsta beräknas en koncentration
av allt tillskott av bostäder till Bålsta ge de lägsta utsläppen. Alternativen Önskvärd utspridning och Decentraliserad ger 25 resp. 45 % mer utsläpp. Medan ett
alternativ med helt utspritt tillskott bedöms ge mer än det dubbla. Den fordonstekniska utvecklingen leder till allt renare fordon och förhoppningsvis mindre
energiförbrukning vilket innebär att skillnaderna mellan alternativen successivt
minskar.
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255

685

KOLDIOXID OCH LUFTFÖRORENINGAR FRÅN FORDONSTRAFIKEN

5 138

470 1 110
Kivinge
100
236
Krägga
320
756
enstaka
50
118

180
enstaka
75

Fkm
6850
0
0
2 740
63 020
4 110 123 300
186 320
209
%

44 525
59 081
25 688
129 294
145

75%
2 175

602
425
177

6 850
Fkm
6850
5 138
839
874

66 788
19 286
26 219
112 293
126
%

En person som bor i en ort av Bålstas storlek, med god service och god kollektivtrafik, reser ungefär hälften av vad en boende i en mindre tätort eller på landsbygden gör. Det medför årligen hälften så stora utsläpp. Exempelvis bedöms bilresorna för en boende i Bålsta att medföra cirka 1 ton koldioxid per år (emissionsfaktor 2015) jämfört med 2,3 ton för en boende på landsbygden med dålig
kollektivtrafik.

ROBUSTHET
Färdmedelsval
Individers resbehov och val av färdsätt kan komma att ändras. Behovet att resa
kan minska med ökad användning av andra kommunikationsmedier, ökade
möjligheter att arbeta hemma och möjligheter att göra inköp på Internet. Denna
utveckling har redan pågått under flera år och hittills har det resulterat i färre men
längre resor men med ungefär samma totala trafikarbete.
En av de viktigaste parametrarna som påverkar bilresandet är bensinpriset. På kort
sikt innebär ökade bensinpriser ofta att individerna drar ned på annan konsumtion
men på lång sikt, då ny bostad eller ny bil skall väljas, påverkar reskostnaderna
valet. Med troligt ökade bensinpriser kan benägenheten att bosätta sig på landsbygden avta.
Priset på kollektivtrafik påverkar benägenheten att åka kollektivt. Är biljettpriserna väldigt höga kan kollektivtrafikanvändningen minska trots bra utbud.
En annan viktig parameter är människors kunskap om klimatgasernas och luftföroreningarnas inverkan och därmed indirekt deras attityd vid färdmedelsvalet.
Med ökad insikt om klimatförändringen kan viljan att välja annat transportmedel
än biltrafik ändras.
Utbud av kollektivtrafik
För att valet mellan bil och kollektivtrafik skall kunna var möjligt behövs ett bra
utbud av kollektivtrafik, d.v.s. en kollektivresa skall ha kortare restid än dubbla
bilrestiden. Om kollektivtrafiken har sämre standard än så upplever individerna att
det inte finns något realistiskt alternativ till bilresan.
Alternativa drivmedel
En annan utvecklingsmöjlighet är att ökad kunskap, ändrade attityder och ändrad
politisk styrning ger ökad efterfrågan på fordon som drivs på biobaserade drivmedel eller annan teknikutveckling som medför att utsläppen av koldioxid och
andra luftföroreningar minskar. I så fall skulle utsläpp av luftföroreningar och
koldioxid i framtiden inte vara avgörande för val av utbyggnadsstrategi, i stället
kan trängsel i gatunätet eller andra aspekter slå igenom.

SLUTSATSER
Alternativet med en koncentration av bostäder i Bålsta tätort ger det lägsta trafikarbetet. Resandet på grund av ny bebyggelse beräknas bli dubbelt så stort i
alternativet Utspridd landsbygdsbebyggelse jämfört med en koncentrerad
bebyggelse i Bålsta tätort. Alternativen Önskvärd spridning och Decentraliserad
bebyggelse ger 25 respektive 45 % mer trafikarbete än om alla tillkommande
bostäder byggdes i Bålsta.
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4. VATTENRESURSER
NATURFÖRUTSÄTTNINGAR
Förutom Lillsjön förekommer inga sjöar i kommunen, utöver angränsande delar
av Mälaren. Hjälstaviken (som endast delvis ligger inom kommunen) och Lilla
Ullfjärden är egentligen vikar av Mälaren som förbinds med denna genom smala
sund. Vattendragen är små och korta med egna utlopp i Mälaren. Indelning i
avrinningsområden framgår av figur 4.1.

Figur 4.1. Indelning i avrinningsområden. De avrinningsområden som
kommunen berör, nummer 18 samt 21-24, är markerade (från Vatten i
Uppsala län).
Bålstahalvön (se figur 4.2) ligger relativt högt innanför markerade och minst 1520 m höga strandsluttningar mot omgivande Mälarvikar. Detta medför att
bäckarnas slutsträckor åtminstone till stor del är strömmande eller forsande och
har skurit ned sig i raviner. De är därför också orörda av grävningsingrepp. På de
flackare åker- och skogsmarkerna längre upp är vattendragen ersatta av diken. På
Skoklosterhalvön (se figur 4.3) är vattendragen mycket små och kan vara uttorkade sommartid. Det största vattendraget här dränerar områdets centrala,
måttligt påverkade del och mynnar i Skofjärden. En relativt stor andel av
kommunen är uppodlad och starkt dikningspåverkad.
Vattenkvaliteten i Mälaren påverkas av alla aktiviteterna inom det stora avrinningsområdet. Stora arealer utgörs av jordbruks- och skogsmark. Diffusa utsläpp
från ett stort antal enskilda avlopp förekommer. Man räknar vidare med att cirka 5
% av det vatten som rinner ut från Mälaren tillförs via kommunala avloppsreningsverk, dagvatten och industrier. Omfattande åtgärder har gjorts för att
reducera utsläppen, men Mälaren är fortfarande klart påverkad av övergödning.
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Figur 4.2. Karta över Bålstahalvön (från Vatten i Uppsala län)
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Figur 4.3. Karta över Skoklosterhalvön (från Vatten i Uppsala län).
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Grundvattenresurserna är ojämnt fördelade över kommunen, de är främst
kopplade till smala stråk av grusåsar (se SGU:s karta i bilaga). Det viktigaste
grundvattenförande stråket är den stora Uppsalaåsen som löper i nord-sydlig
riktning genom kommunen. Åsen kan följas vidare utanför kommunen, bland
annat finns ett mäktigt parti öster om Kalmarviken vid Bålsta (i Upplands-Bro
kommun). I den södra delen av åsen är grundvattentillgången mycket stor, i de
norra delarna stor eller måttlig. Denna bedömning bygger på SGU:s generella
klassificering av grundvattentillgångar i en 4-gradig skala enligt följande:
•
•
•
•

Mycket stor (större än 100 l/s)
Stor (25- 100 l/s)
Måttlig (1-25 l/s)
Liten ( mindre än 1 l/s)

Dessutom finns mindre grundvattentillgångar i dalgångar, dessa täcks ofta av lera.
Uttagsmöjligheterna av grundvatten i berg är mindre goda i hela kommunen.
Eftersom stora delar av kommunen under tidigare geologiska perioder varit täckt
av hav finns saltvatten kvar på djupet i berggrunden, här finns generell risk för
salt grundvatten.
Stora naturvärden i kommunen är kopplade till vatten, bland annat Natura 2000områdena Hjälstaviken, Stora Ullfjärden, Sandviksåsen och Arnöhuvud. Den
grunda Hjälstaviken tillhör en av landets förnämligaste och mest kända fågelsjöar.
Området har stor betydelse både som häcklokal och rastplats för fågel. Stora
Ullfjärden hyser den sällsynta och utrotningshotade vattenväxten småsvalting.
Sandviksåsen är en cirka 1,5 km lång del av Uppsalaåsen vid Lilla Ullfjärden, den
är av betydelse för geomorfologi och landskapsbild samt för bad. På Arnöhuvud
har Uppsalaåsen branta sluttningar mot vattnet, åsen utgör här ett dominerande
inslag i landskapet.
Mälaren är i sin helhet av riksintresse med avseende på natur- och kulturvärde,
rekreation samt fiske. Samtidigt som det finns ett starkt skyddsbehov så utnyttjas
sjön som vattentäkt för cirka 1,5 miljoner människor, den utgör också recipient för
utsläpp och används som transportled för farligt gods mm. Här finns således en
inbyggd konflikt.

RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN
Ramdirektivet för vatten innebär grundläggande förändringar vad gäller hantering
av vattenfrågor. Principerna är definierade i den gemensamma direktivstexten som
gäller för hela EU. Arbetet med att implementera direktivet i Sverige pågår.
Direktivet innefattar ytvatten, grundvatten och kustvatten men inte hav. Utgångspunkten för direktivet är att vattenfrågor ska hanteras på basis av avrinningsområden. Detta ställer krav på helhetssyn och bygger på samverkan mellan vattenintressenterna.
Den övergripande målsättningen med direktivet är att skydda och förbättra vattenresurserna och därigenom bidra till att det finns tillräcklig tillgång på vatten av
god kvalitet för en hållbar, balanserad och rättvis vattenanvändning. Målsättningen är att i princip alla vattenresurser ska uppnå god ekologisk status, för
detta finns en fastställd tidplan.
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MILJÖMÅL
Kommunen har definierat lokala miljömål med utgångspunkt från de nationella
och regionala. VA-verket har tagit fram långsiktiga inriktningar och visioner för
sitt arbete. Nedan presenteras de miljömål från Länsstyrelsen i Uppsala län,
kommunen och VA-verket som är relevanta för vattenresurser:
Giftfri miljö
Uppsala län:
• Slam från avloppsreningsverk ska uppfylla den s k ”slamöverenskommelsens” kriterier för att kunna användas för jordbruksändamål senast
år 2005.
• Bekämpningsmedelsrester ska inte förekomma i ytvatten och grundvatten
från år 2005 respektive 2010.
Håbo kommun:
• 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.
VA-verket:
• Avloppsslam ska så långt möjligt återföras till kretsloppet.
• Kemikalieförbrukningen vid dricksvattenproduktion ska minimeras utan
att åsidosätta vattenkvaliteten.
Ingen övergödning
Uppsala län
• Senast år 2009 ska det finnas åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för
vatten som anger hur god ekologisk status ska nås för sjöar och vattendrag.
• Fram till 2010 ska vattenburna utsläpp av fosfor- och kväveföreningar från
mänsklig verksamhet inom länet ha minskat med 15 % jämfört med 1995
års nivå.
Håbo kommun:
• År 2010 ska alla enskilda avloppsanläggningar uppfylla kraven som är
fastställda i ”Policy för enskilda avlopp i Håbo kommun”.
• Gödselhantering ska inte bidra till övergödning genom läckage eller annan
bristfällig hantering.
VA-verket:
• Avloppsvattenrening ska ske med god energihushållning och lägsta
möjliga kemikalieförbrukning utan att riskera att utsläppskrav överskrids
eller betydande störningar på miljö uppstår.
• Senast år 2006 ska Krägga vara anslutet till kommunalt VA.
Levande sjöar och vattendrag
Uppsala län:
• 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 m3 per dygn.
• 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.
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Håbo kommun:
• Håbo kommun bör omhänderta och rena dagvatten innan det når ett
vattendrag för att möjliggöra rening och begränsning vid eventuella
utsläpp av föroreningar.
• Håbo kommun bör genom provtagning följa vattenkvaliteten i Lillsjön,
Lilla Ullfjärden, Stora Ullfjärden samt Ekolsundsviken.
VA-verket:
• Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas där det är möjligt
• Nuvarande vattentäkter ska skyddas. Det ska finnas skyddsområden för
alla vattentäkter.
Grundvatten av god kvalitet
Uppsala län
• Länsstyrelsen har senast år 2007 upprättat ett regionalt vattenhushållningsprogram grundat på kommunala inventeringar och bedömt framtida behov.
• Kommunerna och Länsstyrelsen har senast år 2005 i samråd med SGU
introducerat ett system för övervakning av grundvattennivåer och grundvattenkvalitet.
Håbo kommun
• Miljömål saknas.
VA-verket:
• Dricksvatten ska på sikt uttas från grundvatten
• Viktiga grundvattenförekomster ska skyddas som en framtida resurs och
all verksamhet ska lokaliseras och utformas så att grundvattnet inte förorenas.
Myllrande våtmarker
Uppsala län:
• En regional strategi för skydd och skötsel av våtmarker ska tas fram senast
till år 2005.
• Länets samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan för Sverige ska ha ett
långsiktigt skydd senast år 2010.
• I odlingslandskapet ska minst 300 ha våtmarker och småvatten anläggas
eller återställas fram till 2010.
Håbo kommun:
• Vid nyetablering av större verksamheter och exploatering av nya områden
ska en miljökonsekvensbedömning genomföras. Till grund för denna ska
bland annat en naturinventering göras för att undersöka vilka växt- och
djurarter som kan komma att påverkas.
God bebyggd miljö
Uppsala län:
• År 2010 ska uttaget av naturgrus i länet vara högst 0,5 miljoner ton per år
och andelen återanvänt material utgöra minst 15 % av ballastanvändningen.
Håbo kommun:
• Vid planering av nybyggnation av bostäder ska bedömning enligt
lokaliseringsprincipen i Miljöbalken alltid ske.
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VA-verket:
• Viktiga grundvattenförekomster ska skyddas som en framtida resurs och
all verksamhet ska lokaliseras och utformas så att grundvattnet inte förorenas.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
En hög andel av invånarna är anslutna till det kommunala VA-nätet, cirka 90 %.
Området Krägga vid Ekolsundsviken kommer att bli färdig utbyggt med
kommunalt VA under 2006. I dagsläget utnyttjas Mälaren både som vattentäkt
och recipient för avloppsutsläpp för tätorterna Bålsta och Lugnet/Söderskogen/
Slottsskogen. Vattenförsörjningen för två mindre samhällen (Kivinge och
Övergran) baseras på grundvatten.
Enligt VA-verkets långsiktiga inriktningsmål ska den framtida dricksvattenförsörjningen baseras på grundvatten. Arbetet med att kartlägga och skydda
användbara grundvattenförekomster har påbörjats. Vidare ska vattenförsörjningen
säkras långsiktigt genom att de kommunala vattentäkterna skyddas och en strategi
för reservvattenförsörjning upprättas.
Bebyggelsen utanför de kommunala VA-verksamhetsområdena har egna vattenoch avloppsanläggningar. Enligt tidigare studier gäller detta minst 400 fastigheter,
sannolikt har antalet ökat. I tätbebyggda områden med små tomter är det svårt att
hålla tillräckliga skyddsavstånd mellan avloppsanläggningar och nedströms
liggande brunnar. Även djupborrade brunnar kan påverkas genom de spricksystem
som förekommer i berggrunden. Påverkan kan vara i form av förhöjda kväve- och
fosforhalter i vattnet men också risk för spridning av smitta från avloppsanläggningen till brunnar i närheten föreligger. Många enskilda avloppsanläggningar är
äldre och har oftast en dålig reningseffekt. I samband med permanentbosättning i
fritidsområden belastas befintliga anläggningar mer än de är dimensionerade för.
Detta gör att funktionen blir dålig och reningseffekten blir sämre. Föroreningsutsläppen blir således större. Den generella risk för salt grundvatten som enligt ovan
föreligger i kommunen innebär att vattentäkterna, speciellt djupborrade brunnar,
kan påverkas.
Mälaren utnyttjas som recipient för avloppsutsläppen (både de kommunala och
enskilda) i Håbo kommun. Även om utsläppen sker i andra mindre vattendrag så
mynnar samtliga i Mälaren efter korta sträckor. Tillsammans med näringsläckaget
från jordbruksmarken utgör detta en miljöbelastning på sjön, och kan påverka den
vattenförsörjning som innebär uttag av Mälarvatten nedströms. Förutom näringsbelastning innebär utsläpp från enskilda avlopp samt utsläpp av dagvatten även
hygieniska aspekter. Detta kan påverka den mikrobiologiska vattenkvaliteten och
innebära hälsorisk vid t ex bad.

KONSEKVENSBEDÖMNING/UTVÄRDERING AV ALTERNATIVEN
Konsekvensbedömningen och utvärdering av alternativen görs i steg. Först
jämförs alternativet Utspridd landsbygdsbebyggelse med alternativen samlad
bebyggelse (koncentration, decentraliserat och önskvärd spridning). Därefter
utvärderas alternativet med den önskvärda spridningen (mediumalternativ), hur
detta uppfyller eller står i konflikt med miljömålen analyseras. De övriga
alternativen kommenteras.
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Miljöbelastningen från ett hushåll med enskilda avlopp är mycket stor jämfört
med ett hushåll anslutet till kommunalt avlopp (storleksordningen 50-100 gånger
större). För att uppnå miljömålet minskad övergödning måste utsläppen från
enskilda avlopp minska. Alternativet med utspridd landsbygdsbebyggelse står
således i strid med detta miljömål. Även miljömålet god grundvattenkvalitet kan
äventyras av utsläpp från hushåll med enskilda avlopp. Områden med potential för
grundvattenuttag, bland annat de som är avsatta som utredningsområden för
vattentäkt, kan störas av bebyggelse.
Alternativet med den önskvärda spridningen innebär att orterna HäggebyVreta samt större andel av Kivinge ansluts till kommunalt VA. Detta medför
minskad belastning på vattenmiljön vilket är en förbättring som stödjer miljömålet
minskad övergödning samt även det övergripande nationella miljömålet god
grundvattenkvalitet. Detta gäller under förutsättning att tillkommande bebyggelse
på landsbygden lokaliseras till de stråk där VA-ledningar finns och anslutning är
möjlig.
Alternativet med koncentration av nya bostäder till Bålsta tätort ger inte
tillräckligt underlag att bygga ut kommunalt VA till de småorter där miljöbelastningen behöver reduceras. Det står således i strid med miljömålet minskad
övergödning. För utbyggnaden av tätorten Bålsta är det viktigt att beakta de
trösklar som finns i det befintliga VA-systemet.
För alternativet decentraliserat, till småorter och Bålsta erfordras betydande
investeringar för att bygga ut den kommunala VA-försörjningen i småorterna. Vid
en sådan utbyggnad måste de trösklar som finns i det befintliga VA-systemet
beaktas. I det fall utbyggnaden inte är ekonomiskt genomförbar kommer miljöbelastningen att öka ytterligare vilket står i strid med miljömålet minskad övergödning. Även miljömålet god grundvattenkvalitet kan äventyras.
Ramdirektivet ger möjlighet att ta helhetsgrepp, även vattenresurser utanför
kommunen bör beaktas. Detta gäller t ex den betydande grundvattentillgång som
ligger nära tätorten Bålsta, men inom Upplands-Bro kommun.

SLUTSATSER
En utbyggnad enligt alternativet önskvärd spridning ger förutsättningar för
anslutning till kommunalt VA. Detta medför en minskad belastning på vattenmiljön och stödjer miljömålen minskad övergödning och god grundvattenkvalitet.
Även alternativet decentraliserad bebyggelse kan ge reducerad miljöbelastning,
men i det fall utbyggnaden av VA inte blir ekonomiskt genomförbar kommer
miljöbelastningen istället att öka ytterligare. Övriga alternativ leder till ökad
miljöbelastning och står således i strid med de ovan nämnda miljömålen.
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5. NATUR OCH KULTUR
NULÄGE
Totalt har 320 hus byggts i kommunen mellan 2000-2205, varav 252 i Bålsta och
de andra småorterna och 68 på landsbygden. Cirka 205 hus byggdes i Bålsta tätort
och 115 inom övriga delar av kommunen. En del har uppförts i områden med
bevarandevärde ur natur- och kultursynpunkt.
Andel av nyproducerade hus i Bålsta tätort som byggts inom värdeområde:
Kultur:
Riksintresse för kulturmiljö: 0 %
Område av regionalt intresse: 6 %
Område av lokalt intresse: 1 %
Natur:
Riksintresse för naturmiljö: 0,6 %
Klass I – Högsta naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram: 0 %
Klass II – Mycket högt naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram: 0 %
Klass III – Högt naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram: 0 %
Rekreation:
Rörligt friluftsliv enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram: 5 %
Lokala intressen för rekreation och fritid: 0 %
Andel av nyproducerade hus utanför Bålsta tätort som byggts inom
värdeområde:
Kultur:
Riksintresse för kulturmiljö: 10 %
Område av regionalt intresse: 8 %
Område av lokalt intresse: 47 %
Natur:
Riksintresse för naturmiljö: 0 %
Klass I – Högsta naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram: 0 %
Klass II – Mycket högt naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram: 1 %
Klass III – Högt naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram: 1 %
Rekreation:
Rörligt friluftsliv enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram: 2 %
Lokala intressen för rekreation och fritid: 5 %

METODIK
Antal bygglov för nyproduktion i Bålsta tätort samt i övriga delar av Håbo
kommun mellan 2000-2005 har jämförts med information om områden med höga
natur- och kulturvärden samt områden för rekreation. Den procentuella andelen
nyproducerade hus inom respektive värdeområde har räknats ut, se ovan, och ett
antagande görs om att denna utveckling kommer att fortsätta för den spridda
bebyggelse som sker utan detaljplanering.
Inom ramen för översiktsplanearbetet har möjliga bebyggelseområden valts ut för
alternativen Önskvärd spridning och Decentraliserad utbyggnad. De har jämförts
med kartor som visar områden med bevarandevärde.
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Med detta som underlag har antalet nyproducerade hus inom de olika värdeområdena beräknas för de olika utbyggnadsalternativen. En byggnad inom ett
område med flera klassificeringar har endast räknats i den högsta klassificeringen
inom respektive värdegrund. Eftersom vissa områden samtidigt kan vara värdefulla ur kultur-, natur eller rekreationssynpunkt kan inte intrången i del olika
tabellerna summeras.
Analysen ska ses som en riktningsanalys och siffrorna som ungefärliga värden
som visar på storleksordningen av intrång i värdefulla natur-, kultur- samt
rekreationsområden.

BEDÖMNINGSGRUNDER
Övergripande mål enligt överskiktsplanen:
Områden med särskilt skyddsvärda naturförhållanden ska erhålla erforderligt
skydd.

BEDÖMNING AV ÖVERSIKTSPLANENS ALTERNATIV
Samtliga alternativ medför intrång i värdeområden, se tabell 5.1 -5.3. Alternativen
Utspridd landsbygdsbebyggelse och Decentraliserad bebyggelse medför dock flest
intrång i värdefulla områden. Alternativet All ny bebyggelse i Bålsta tätort medför
minst antal intrång. Även alternativet Önskvärd spridning medför ett relativt
begränsat antal intrång, totalt sett omkring en tredjedel så många som i alternativen Utspridd landsbygdsbebyggelse och Decentraliserad bebyggelse.
Alternativet Decentraliserad bebyggelse ger de flesta intrången i områden av riksintresse för kultur och natur. Det beror på att ett stort antal hus byggs i Slottsskogen/Söderskogen, i riksintresseområdet för kultur. De 50 intrången som erhålls
i alternativet Önskvärda spridning sker inom samma område. Även med alternativet Utspridd landsbygdsbebyggelse erhålls ett stort antal intrång i riksintresseområden.
Tabell 5.1. Antal intrång inom värdeområden för kultur.
Antal nyproducerade lägenheter inom respektive
Värdeområde kultur
värdeområde för kultur
All ny
DecentraliUtspridd
Önskvärd
bebyggelse
serad
landsbygds spridning
i Bålsta
bebyggelse bebyggelse
Riksintresse kultur
0
330
290
50
Område av regionalt
intresse

175

185

230

200

Område av lokalt intresse

30

255

1 100

95

Totalt antal intrång i
värdeområden för kultur

205

1 250

1 620

345
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Tabell 5.2. Antal intrång inom värdeområden för natur.
Värdeområde natur

Riksintresse natur

Antal nyproducerade lägenheter inom respektive
värdeområde för natur
All ny
DecentraliUtspridd
Önskvärd
bebyggelse
serad
landsbygds spridning
i Bålsta
bebyggelse bebyggelse
15
10
0
15

Klass I

0

0

0

0

Klass II

0

250

30

45

Klass III

0

25

30

0

Totalt antal intrång i
värdeområden för natur

15

285

60

60

Bebyggelse i områden med höga kulturvärden medför inte nödvändigtvis negativa
konsekvenser. Det beror på om området kan tåla en viss grad av bebyggelsetillskott och om bebyggelsen anpassas till kulturmiljön. Bebyggelse i områden med
höga naturvärden innebär emellertid alltid en negativ påverkan eftersom bebyggelsen leder till borttagande av vegetation samt kan leda till att ekologiska spridningsvägar försvagas.
Alternativet Decentraliserad bebyggelse medför flest intrång i värdefulla naturområden. Även här gäller det bebyggelse i Slottsskogen/Söderskogen. De flesta
intrången i områden av riksintresse för natur riskerar att ske i alternativen All
bebyggelse i Bålsta och Önskvärd spridning. Det beror på att området norr om
Bålsta är riksintresseområde och att bebyggelse har tillåtits ske här.
Bebyggelse i rekreationsområden innebär normalt sett en negativ påverkan eftersom det begränsar rörligheten. Alternativet Decentraliserad bebyggelse medför
flest intrång i värdefulla rekreationsområden, ungefär dubbelt så många som
övriga alternativ, se tabell 5.3.
Tabell 5.3. Antal intrång inom värdeområden för rekreation.
Värdeområde
rekreation

Rörligt friluftsliv,
länsstyrelsens
naturvårdsprogram
Lokala intressen
Totalt antal intrång i
värdeområden för
rekreation
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Antal nyproducerade lägenheter inom respektive
värdeområde för rekreation
All ny
DecentraliUtspridd
Önskvärd
bebyggelse
serad
landsbygds spridning
i Bålsta
bebyggelse bebyggelse
145

350

60

155

0

0

145

5

145

350

205

160

En stor andel av nybyggnationerna i alternativen All bebyggelse i Bålsta, Decentraliserad bebyggelse och Önskvärd spridning sker troligtvis i form av flerbostadshus eller gruppbebyggelser. Vid samlad gruppbebyggelse i tätort är oftast tomterna relativt små. Individuella villor ute på landsbygden tar troligtvis en större yta
i anspråk. Med ett antagande om att ett hus på landsbygden har en tomt på cirka
2 000 m2 medför alternativet Utsprid landsbygdsbebyggelse att cirka 3,2 miljoner
m2 av värdefull kulturmark blir hustomt. Antas att ett hus i Bålsta tätort och på
småorterna har en tomt på 1 000 m2 medför alternativet Önskvärd spridning att
cirka 0,4 miljoner m2 av bevarandevärda kulturområden tas i anspråk. Även med
samma antal intrång i värdefulla naturområden blir den yta som blir hustomt
mindre i alternativet Önskvärd spridning än i alternativet Utsprid landsbygdsbebyggelse.
En gruppbebyggelse kan dock ta ett helt område i anspråk medan en fristående
villa innebär att en mindre del av landskapet bebyggs och blir privat egendom. En
gruppbebyggelse kan därför troligtvis upplevas som ett större intrång för närboende alternativt innebär en mer genomgripande förändring i ett ekosystem och i
landskapet.

SLUTSATSER
Totalt sett medför alternativen Utspridd landsbygdsbebyggelse och Decentraliserad bebyggelse fler nybyggnationer inom bevarandevärda områden än alternativen All bebyggelse i Bålsta och Önskvärd spridning. Den totala ytan som blir
ianspråktagen bedöms bli betydligt större med en utveckling med spridd landsbygdsbebyggelse än med en bebyggelseutveckling med flerbostadshus och samlad
gruppbebyggelse.
Detaljplaneläggning ger förutsättningar för att i reducera potentiella konflikter
med natur- kultur-, och närrekreationsvärden vilket inte kan göras med spridd
bebyggelse på landsbygden som oftast sker utan detaljplaneläggning. Ur kulturoch natursynpunkt bedöms därför alternativen All bebyggelse i Bålsta och Önskvärd spridning som förmånligast eftersom de medför relativt få intrång samt ger
möjlighet att reducera eventuella konflikter.
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6. ENERGIANVÄNDNING
All användning av energi ger upphov till påverkan på miljön. Uppvärmning av
bostäder medför, beroende på val av energikälla, miljökonsekvenser av olika slag
som exempelvis utsläpp av luftföroreningar och koldioxid, buller eller markpåverkan.
Ett uthålligt energisystem kräver hushållning med energi samt att ”rätt” energiform används till ”rätt” ändamål. När el används till uppvärmning används en
onödigt ”högvärdig” energiform för att täcka ett ”lågvärdigt” behov. Den högvärdiga energiformen bör användas där den bäst behövs och värmebehoven bör
täckas av mer lågvärdiga energiformer som exempelvis varmt vatten. Detta innebär att uppvärmning inte bör ske med till exempel el.
Energislag som bidrar med ett positivt nettoutsläpp av växthusgaser (ex koldioxid)
ska undvikas. Det talar för en satsning på förnybara energislag och i dagsläget är
huvudalternativet biobränsle.
Fjärr- och närvärme
I jämförelse med individuella uppvärmningssystem har fjärrvärmenät eller mindre
gemensamhetsvärmeanläggningar, s.k. närvärme, goda möjligheter att reducera
miljöpåverkan. En större bränslepanna är oftast effektivare än många små. En
större anläggning har även bättre möjlighet att förses med rening och hög skorsten
vilket minskar miljöbelastningen i närområdet. I en gemensam värmeanläggning
har man även större möjlighet att kombinera olika energikällor, som exempelvis
biobränsle och solvärme. Man måste dock väga dessa fördelar mot de värmeförluster som uppstår när värmen distribueras i kulvertnätet.
Fjärr- och närvärme är områden med stora möjligheter till effektiv användning av
förnybar energi. Den förnybara energins andel av fjärrvärmeförsörjningen har
ökat mycket kraftigt under de senaste 20 åren, från mindre än 20 % till drygt 70
%. Detta beror framför allt på den ökade användningen av biobränsle samtidigt
som olja håller på att fasas ut.
För att kunna bygga ut ett fjärrvärmenät krävs att det finns tillräckligt underlag,
det vill säga att en ort är tillräckligt stor och att fastigheterna ligger tillräckligt tätt
alternativt utgörs av flerfamiljshus.
Närvärme är som fjärrvärme men i mindre skala. Det passar för mindre samhällen,
byar eller bostadsområden där man satsar på egna anläggningar för i första hand
biobränslebaserad värmeproduktion. Även för närvärme måste det finnas ett tillräckligt underlag, antalet hus som krävs är dock betydligt färre än med fjärrvärme.
Tillräcklig täthet, det vill säga att bostadshusen ligger relativt nära varandra är en
förutsättning även för närvärme.
Utöver storlek och täthet krävs det att det finns en aktör som driver processen.
Utan tillräcklig storlek och täthet saknas dock helt de grundläggande förutsättningarna för fjärr- och närvärme.
Värmepump
En värmepump kan hämta energin från mark, berggrund, luft eller vatten i en sjö.
Investeringskostnaden är relativt hög men kan ändå vara lönsam eftersom värme-
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kostnaderna sjunker. En värmepump kan halvera den elförbrukning som åtgår till
värme och varmvatten i ett eluppvärmt hus.
Nyproducerade hus är energisnåla. Eftersom de drar så lite energi är det oftast inte
ekonomiskt lönsamt att installera bergvärme på grund av den höga investeringskostnaden.

NULÄGE
I dagsläget finns fjärrvärme för bostäder enbart i Bålsta tätort. Cirka 35 % av flerbostadshusen i kommunen värms upp med fjärrvärme.
De flesta fastigheter har egen uppvärmning i form av elvärme, olje- ved- eller
kombipanna. Bränsle är i huvudsak olja och el. Av småhusen har 55 % direktel.
Endast 3 % har värmepump. Inga småhus är anslutna till fjärr- eller närvärmecentraler (1999).
I cirka 90 % av de nyproducerade husen installeras värmepump som använder
direktverkande el. I dagsläget är frånluftsvärmepump det vanligast alternativet. Ett
nyproducerat småhus med frånluftsvärmepump förbrukar cirka 9 000 kWh/år för
uppvärmning. Ett riktigt energisnålt hus kan förbruka så lite som 2 000-3 000
kWh/år. Ett hus med fjärrvärme förbrukar cirka 3 000-4 000 kWh mer än ett hus
med frånluftsvärmepump, de vill säga mellan 5 000 – 12 000 kWh. Det beror på
att de inte har något återvinningskrav enligt BBR, Boverkets Byggregler. Ett
sådant kommer troligtvis och i det läget kommer energianvändningen för de två
systemen troligtvis att hamna i samma storleksordning.

BEDÖMNINGSGRUNDER
Nationella mål
Miljömålet om begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären
ska stabiliseras.
Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att minska användningen av elenergi för uppvärmning av bostäder.
Energimål enligt energiplan för Håbo kommun 1999
Användningen av el för uppvärmning av lokaler och bostäder skall minska.
Fjärrvärme eller andra gemensamma uppvärmningssystem, såsom gruppcentraler
(närvärme), bör byggas ut och anläggningarna bör eldas med biobränsle.
Håbo kommun skall, med avseende på växthuseffekten, medverka till att utsläppen av koldioxid stabiliseras på 1990 års nivåer och på sikt minskar i Sverige.

BEDÖMNING AV ÖVERSIKTSPLANENS ALTERNATIV
Andel nyproducerade hushåll anslutna till fjärrvärme, närvärme eller med
värmepump och direktverkande el
En tätorts storlek, avståndet mellan bebyggelsen samt terrängen är faktorer som
påverkar möjligheten att bygga ut ett fjärrvärmenät. Statistik från Svensk Fjärrvärme visar på förhållandet mellan fjärrvärmenät och tätortsstorlek i Sverige idag,
se tabell 6.1. Fjärrvärmemarknaden beräknas öka från dagens 50 % till cirka 75 %
och därför justeras den procentuella andelen upp något för att vara mer representa27
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tivt för de kommande 25 åren. För att beräkna fjärrvärmens framtida andel av
marknaden i Håbo kommun görs antagandet att tätorterna följer sambandet i
Sverige.
Tabell 6.1. Förhållandet mellan befintliga fjärrvärmenät och tätortsstorlek
samt motsvarande förhållande i framtiden.
Tätortsstorle Har fjärrvärme
Bedöms ha fjärrvärme i
k
idag
framtiden
Över 10 000

100 %

100 %

10 000 – 3 000

80 %

85 %

3 000 – 1 000

47 %

50 %

De tätorter som har fjärrvärme I Sverige idag har minst 5 bostäder/ha. I orter med
mer spridd bebyggelse är inte fjärrvärmeutbyggnad lönsamt eftersom ledningarna
blir mycket långa.
Med beaktande av storlek och täthet i småorterna på landsbygden i Håbo kommun
är det ingen av dessa som kommer att bygga ut fjärrvärmenät. Tätheten ligger på
0,5-1 bostäder/ha. Skokloster tätort, den största tätorten utöver Bålsta, kommer
2030 ha en befolkning på cirka 3 400 invånare men tätheten kommer att vara
mindre än 1 bostäder/ha. Eftersom den nya bebyggelsen planeras i obebyggda
områden angränsande till nuvarande bebyggelse och inte som förtätning ger inte
den nya bebyggelsen tillräckligt underlag för utbyggnad av fjärrvärme.
Antaganden
Även i större tätorter med fjärrvärmenät används även andra system för uppvärmning eftersom fjärrvärmen normalt inte är utbyggd i alla områden. Tätheten i
Bålsta är endast 3 bostäder/ha vilket är lågt för en tätort. Med kommunal styrning
och eftersom det redan finns ett fjärrvärmenät bedöms förutsättningarna för en
relativt hög anslutning till fjärr- eller närvärme som goda. Detta antagande sker
mot bakgrund av att det gäller den kommande 25-årsperioden och att det finns ett
kommunalt mål om att främja fjär- och närvärmeutbyggnaden. Här antas att 70 %
av de nybyggda lägenheterna (i flerbostadshus eller i småhus) kommer att ha tillgång till fjärr- eller närvärme samt att 5 % väljer en individuell energiförsörjning
som inte använder direktverkande el (ex egen ved- eller pelletspanna), det vill
säga totalt 75 %. Därmed antas 25 % installera värmepump.
Större sammanhållande gruppbebyggelser har bra förutsättningar för att få till
stånd en utbyggnad av närvärme. För ny bebyggelse som sker i form av förtätning
i sommarstugeområden bedöms förutsättningarna som mindre goda. Eftersom
planerad bebyggelse utanför Bålsta består av båda kategorierna antas 50 % få tillgång till närvärme eller välja en individuell energiförsörjning som inte använder
direktverkande el och 50 % antas installera värmepump med direktverkande el.
För bebyggelse på landsbygden antas att 75 % väljer att installera värmepump
med direktverkande el och att 25 % väljer annan individuell energikälla. För
denna bebyggelse antas inte närvärme vara ett realistiskt alternativ.
Bedömning
Alternativet All ny bebyggelse i Bålsta medför den högsta anslutningen till fjärroch närvärme. I alternativet Utspridd landsbygdsbebyggelse byggs en stor andel
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av de nyproducerade husen som spridd bebyggelse och detta leder till individuella
värmeförsörjningslösningar, oftast i form av värmepump, vilket kan ses i tabell
6.2.
Tabell 6.2. Bedömning av de fyra alternativens värmeförsörjning
Nyproducerade lägenheter (i flerbostadshus och småhus) i Håbo kommun samt
antal av dessa som bedöms använda fjärr- eller närvärme respektive direktverkande el och värmepump.
All ny
DecentraliUtspridd
Önskvärd
bebyggelse
serad
landsbygds spridning
i Bålsta
bebyggelse bebyggelse
Nyproducerade lägenheter i
2 900
1 450
0
2 235
Bålsta
•

•

Antal av dessa med
fjärr- närvärme eller
annan värmeförsörjning (ej el)

2 175

1088

1 676

Antal av dessa med
värmepump och
direktverkande el

725

362

559

0

0

Antal nybyggda lägenheter på
landsbygden
•

•

2 900

65

Antal av dessa med
annan värmeförsörjning (ej el)

725

16

Antal av dessa med
värmepump och
direktverkande el

2 175

49

0

600

Antal nybyggda lägenheter i
småorter
•

•

0

1 450

Antal av dessa med
närvärme eller annan
värmeförsörjning (ej
el)

725

300

Antal av dessa med
värmepump och
direktverkande el

725

300

Totalt antal lägenheter med
uppvärmning i form av
fjärr- eller närvärme
alternativt annan värmeförsörjning (ej el)

2 175

1 815

725

1 990

Totalt antal lägenheter med
uppvärmning i form av
värmepump och direktverkande el

725

1 085

2 175

910
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Energiförsörjningen i alternativen Önskvärd spridning och i Decentraliserad bebyggelse är snarlika. Fjärr- och närvärme kan komma att stå för cirka 2/3 av uppvärmningen och värmepump med direktverkande el för cirka 1/3. Det finns dock
en skillnad, den önskvärda spridningen ger något bättre förutsättningar för fjärrvärmeutbyggnad eftersom fler bostäder byggs i Bålsta. Den decentraliserade utbyggnaden kan skapa förutsättningar för att en hög andel hus ansluts till närvärme.
För att en utbyggnad av närvärme ska komma till stånd behövs kommunal styrning i form av att kommunen vid detaljplaneringen reserverar utrymme för
gemensam energianläggning samt att i detaljplanen föreskriva att en gemensam
anläggning ska ha kommit till stånd innan bygglov får ges.
En beräkning av den totala elförbrukningen för uppvärmning av nyproducerade
lägenheter presenteras i tabell 6.3.
Tabell 6.3. De fyra alternativens användning av el för uppvärmning
Totalt antal nyproducerade lägenheter (i flerbostadshus och småhus) som bedöms
komma att använda direktverkande el (och värmepump) för uppvärmning samt
energiförbrukning för dessa lägenheter.
All ny
DecentraliUtspridd
Önskvärd
bebyggelse i
serad
landsbygds- spridning
Bålsta
bebyggelse bebyggelse
Totalt antal nyproducerade lägenheter med
725
1 085
2 175
910
värmepump och direktverkande el
Energiförbrukning för
uppvärmning (miljoner
kWh/ år) av ovannämnda
lägenheter1

3,6

5,4

10,9

4,6

1. Med ett antagande om en genomsnittlig förbrukning på 5 000 kWh/år.

I tabell 6.4 har energiförbrukningen för uppvärmning med fjärr- och närvärme beräknats. För nyproducerade fastigheter anslutna till fjärr- eller närvärme har en
förbrukning på 8 500 kWh per hus antagits som en genomsnittlig nivå. När återvinningskrav införs kommer energiförbrukningen för dessa hus att sjunka. I beräkningen har det bedömts kunna medföra en förbrukning på 6 000 kWh.

30

Tabell 6.4. De fyra alternativens användning av fjärr- och närvärme
Totalt antal nyproducerade lägenheter (i flerbostadshus och småhus) som bedöms
komma att ansluta sig till fjärr- eller närvärmenät för uppvärmning samt energiförbrukning för dessa lägenheter.
All ny
DecentraliUtspridd
Önskvärd
bebyggelse
serad
landsbygds
spridning
i Bålsta
bebyggelse bebyggelse
Totalt antal nyproducerade bostäder anslutna till
2 175
1 815
725
1 990
fjärr- eller närvärme1
Energiförbrukning för
uppvärmning (miljoner
kWh/ år) för
ovannämnda hus2

18,5
(13)

15,4
(10,9)

6,2
(4,4)

16,9
(11,9)

1. Hus med annan energikälla, ej elbaserad, har räknats med.
2. Siffran inom parantes är med återvinningskrav för fjärrvärme.

Emissioner
Skillnaden i utsläpp beror på vilket perspektiv man lägger på elproduktionen. Beaktar man enbart den svenska elproduktionen är den i princip fri från utsläpp av
koldioxid och luftföroreningar. I jämförelse med den innebär all typ av förbränning högre utsläpp. Ser man elförsörjningen i ett globalt perspektiv och lägger in ett
marginaltänkande det vill säga att Sverige inte kan producera mer el än vad vi gör
i dag innebär varje tillkommande fastighet som väljer elvärme en ökning av
importerad el. Den el vi importerar i dag kommer från kolkraftverk och med det
perspektivet innebär användningen av värmepump och el för uppvärmning nästan
nio gånger så stora koldioxidutsläpp som när- och fjärrvärme. Användning av
fjärr- och närvärme medför därmed lägre utsläpp men dessa utsläpp sker emellertid lokalt och bidrar till högre utsläpp inom landet.
För beräkning av koldioxidutsläpp har uppgifter hämtats från Effektiv, ett
forskningsprogram om effektiv energianvändning. Elförbrukningen har beräknats
som marginalproduktion. Fjärr- och närvärmen baseras på Sverigemix-02, det vill
säga ett genomsnitt på bränsleanvändningen i fjärrvärmeproduktionen i Sverige i
dag. Biobränsle utgör idag cirka 70 % av bränslet i fjärrvärmeproduktionen. Fortsätter utvecklingen mot allt högre andel biobränsle minskar koldioxidutsläppen.
De årliga koldioxidutsläppen bedöm blir cirka 40-50 % högre med alternativet
Utspridd landsbygdsbebyggelse än i de övriga tre alternativen, se tabell 6.5. Att
bygga alla nya bostäder i Bålsta är det alternativ som ger de lägsta koldioxidutsläppen. Alternativet Önskvärd spridning ger de näst lägsta utsläppen av koldioxid.
Alternativet Utspridd landsbygdsbebyggelse kan även sägas representera utvecklingen inom kommunen om dagens val av energiförsörjning tillåts fortgå
eftersom cirka 90 % väljer värmepump med direktverkande el.
Ökar andelen biobränsle blir skillnaden mellan alternativet Utspridd landsbygdsbebyggelse och de övriga alternativen ännu större. Med exempelvis 90 % biobränsle och 10 % spillvärme blir koldioxidutsläppen från fjärr- och närvärmen i
det närmaste försumbar. Koldioxidutsläppen bestäms då i princip endast av
användningen av direktverkande el. En utveckling mot en hög andel biobränsle31
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baserad fjärr- och närvärme innebär att koldioxidutsläppen blir 50-70 % mindre
än med en utveckling som främjar en hög användning av värmepumpar och
direktverkande el.
Tabell 6.5. De fyra alternativens koldioxidutsläpp
Beräknad mängd årliga koldioxidutsläpp från nyproducerade lägenheter (i flerbostadshus och småhus).
All ny
DecentraliUtspridd
Önskvärd
bebyggelse i
serad
landsbygds- spridning
Bålsta
bebyggelse bebyggelse
Koldioxidutsläpp från
lägenheter med direkt3,0
4,4
8,9
3,8
verkande el, tusen ton per
år
Koldioxidutsläpp från
lägenheter med fjärreller närvärme, tusen ton
per år1

3,4
(2,4)

2,8
(2,0)

1,12
(0,8)

3,1
(2,2)

Totalt koldioxidutsläpp,
tusen ton per år

6,4
(5,4)

7,2
(6,4)

10
(9,7)

6,9
(6,0)

1. Siffran inom parantes är med återvinningskrav för fjärrvärme.
2. I detta alternativ utgörs denna grupp enbart av individuella pannor för ved och pellets.

Byggs all ny bebyggelse i Bålsta finns möjlighet till en hög andel fjärrvärme.
Alternativet Önskvärd spridning och Decentraliserad bebyggelse skapar förutsättningar för att bygga ut närvärmenät. Fjärrvärmeanläggningar har generellt
bättre förutsättningar att anlägga effektiva reningsanläggningar än mindre närvärmeverk vilket innebär att alternativen Önskvärd spridning och Decentraliserad
bebyggelse ger högre emissioner av partiklar och andra luftföroreningar. Med närvärme sker utsläppen på lokal nivå och därför innebär dessa alternativ att luftföroreningshalterna i värmeverkets närhet blir något förhöjda.

ROBUSTHET
En stor del av de beslut som påverkar val av energiförsörjning fattas utanför den
kommunala sfären och det innebär en osäkerhet vad gäller kommunens möjlighet
att påverka utvecklingen inom energiområdet.
Utbyggnaden av fjärrvärme styrs till stora delar av andra aktörer än kommunen.
För att främja en utbyggnad av närvärme krävs däremot en större kommunal
styrning.
Vid val av energiförsörjning för uppvärmning av småhus är ekonomin en viktig
aspekt och således är betydelsen av priset på de olika energislagen mycket viktigt.
Höga priser på fjärrvärme innebär att fler väljer individuella lösningar. Höga
priser på el medför ökad anslutning till fjärrvärme eller egen panna. Kommunens
möjlighet att påverka detta är begränsad i och med att beslut som påverkar priset
fattas av andra aktörer på energimarkanden. Beslut som påverkar priset och som
tas av andra aktörer rör bland annat prisreglering och energiskatter.
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Den tekniska utvecklingen inom energiområdet och beslut som påverkar den
ligger också utanför det kommunala området.

SLUTSATSER
Ovanstående resonemang ska ses som en riktningsanalys som visar att en utbyggnad enligt alternativen All ny bebyggelse i Bålsta, Önskvärd spridning samt
Decentraliserad bebyggelse kan få till stånd en utveckling som främjar en hög
andel fjärr- och närvärme. För att få till stånd denna utveckling krävs kommunal
styrning bland annat i samband med detaljplaneläggning.
De årliga koldioxidutsläppen från nyproducerade hus bedöms kunna bli hälften så
stora med ovanstående alternativ än med alternativet Spridd landsbygdsbebyggelse. Med en mycket hög biobränsleanvändning i fjärr- och närvärmeverken kan
minskningen bli så stor som 70 %. Därmed bedöms dessa tre alternativ stödja de
nationella och kommunala miljömålen.
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