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Bakgrund
I ”Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010” (FÖP), föreslås 
nya vägsträckningar för att klara av en befolkningsökning 
och för att försörja nya bostadsområden. De kan medföra att 
genomfartstrafik försvinner från eller minskar i områden med 
bostadsbebyggelse. Denna förstudie omfattar en ny väg som går 
mellan G:la Stockholmsvägen och S:a Bålstaleden via planerat 
verksamhetsområde vid E18 i Häradsallmänningens norra del och 
planerad bostadsexploatering inom Nya Kalmarsandsområdet.  
Se kartillustrationen på sidan 9 (utdrag ur FÖP 2010).

Aktualitet
Projektet har aktualiserats i och med detaljplaneläggning av 
Häradsallmänningen och Nya Kalmarsandsområdet. Program-
arbete pågår för närvarande för detaljplanering av dessa båda 
områden. 

Syfte med förstudien
Förstudien är i huvudsak ett inventeringsskede inför den 
fortsatta planeringen. Huvudsyftet med förstudien är att utgöra 
ett beslutsunderlag för fortsatt planering. Projektets mål 
definieras och möjliga lösningar för att uppnå dessa föreslås.  
Delsyften med en förstudie är att;
• skapa möjligheter till samråd, information och förankring
• ge en bild av de behov/problem som finns
• beskriva viktiga värden/kvaliteter i området
• utarbeta mål för projektet och det fortsatta arbetet
• beskriva tänkbara åtgärder och ge förslag på lösningar
• vara ett underlag för beslut om betydande miljöpåverkan.

Med utgångspunkt från förstudien beslutas vilka åtgärder som ska 
utföras / utredas samt hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Övriga utredningar och tidigare beslut
Trafikverket avser att göra en förstudie av trafikplatser utmed 
E18 pga att en ökning av hastigheten till 120 km/h utreds. Båda 
trafikplatserna i Bålsta ingår i den planerade förstudien. 

Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 
FÖP 2010 har flera alternativ för framtida utveckling studerats. 
För att klara av en befolkningsökning och försörja nya bostads-
områden behövs fler vägförbindelser. Mellan S:a Bålstaleden och 
det nya verksamhetsområdet Häradsallmäningen och planerade 
bostäder inom Nya Kalmarsand föreslås en principiell dragning för 
en ny vägsträckning (markerad med C) för att korta transporterna 
inom Bålsta till och från dessa nya områden. 

Markanvändning
Aktuellt område består i huvudsak av kuperad terräng med 
skog av socialt värde och inslag av berg i dagen. Mellan berg- 
och moränpartier finns mindre områden med kärrkaraktär. Inom 
området finns bevarandevärda platser med natur- resp. kulturvärden. 
Bebyggelse finns endast i den västra delen vid anslutningen mot 
E18 Dragets trafikplats.

Miljö
Naturmiljö  -  En naturvärdesinventering har genomförts i området. 
Delar av området är känsligt för exploatering. Delområdena med 
naturvärden är i många fall så små att de bör kunna bevaras i det 
fortsatta arbetet med planer och bebyggelse i områdena. 
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medför inga investeringskostnader men i princip blir utbyggnaden 
av verksamhetsområden och bostadsexploatering inom Härads-
allmänningen och Nya Kalmarsand inte möjlig utan en ny 
vägförbindelse görs genom området. Med anledning av detta 
beskrivs därför inte konsekvenserna av ett nollalternativ ytterligare 
i denna förstudie.

Förslag till ny vägförbindelse
Som inledning till arbetet med förstudien genomfördes 
samrådsmöten och workshop-aktiviteter med kommunens 
tjänstemän. Detta resulterade i en sammanställning av några 
särskilt viktiga frågeställningar att utreda i planeringen av en ny 
väg genom området; 
- Passage av järnvägen  En förutsättning för vägförbindelsens 
funktion, hur kan passagen av järnvägen göras med hänsyn till 
Trafikverkets reservation mot störningar i tågtrafiken 
- Sambandet mellan exploateringsområden på båda sidor av 
järnvägen  Hur säkerställs det
- Etappvis utbyggnad  Vilka möjligheter finns 
- Anslutningen till Gamla Stockholmsvägen  Hur utformas den så 
att genomfartstrafiken minskar vid Kalmarsand 
- Utformning av passage genom områden med höga värden 
för natur- och kulturmiljö. I synnerhet vid bäckravinen utmed 
Dragelundsvägen  
- Anslutning till E18  Hur utformas den på ett ekonomiskt, effektivt 
och trafiksäkert sätt
- Trafikökningen som tillkommande bebyggelse för med sig  Vilka 
följder får den.

Inom området finns delar som Skogsstyrelsen har identifierat 
som nyckelbiotoper, Av dessa är det endast Dragelundsvägen (en 
nyckelbiotop med skogmiljö en ”naturlig skogsbäck” och grova 
gamla tallar och ekar) som påverkas av förslaget till vägutbyggnad.  
Det som ändå riskerar att påverka befintliga naturvärden är t.ex. att 
skogsmiljön blir mer uppsplittrad.
Kulturmiljö - Arkeologiska utredningar har utförts inom det 
höglänta området med en brant sluttning mot dalgången vid Draget 
mellan Lilla Ullfjärden och Kalmarviken Tidigare fanns ett fåtal 
lokaler registrerade i (RAÄ:s) digitala fornminnesregister (FMIS). 
I de nya utredningarna lokaliserades 46 resp. 37 nya lokaler med 
forn- och kulturhistoriska lämningar, bla vägbankar och hålvägar 
som är lämningar efter forntida och ålderdomliga vägsystem. 
Tillsammans med det tidigare kända hålvägssystemet bedöms de 
vara av riksintresse.

Förstudiens mål
Förstudien som utförs är i huvudsak ett inventerings- och 
programarbete och är det första skedet i planeringsprocessen då 
förutsättningarna för fortsatt arbete med att genomföra förslag till 
åtgärder klarläggs.
Förstudiens mål är att 
- utreda förutsättningarna för en vägförbindelse
- utreda möjligheterna till angöring 
- utreda passage av områden med höga bevarandevärden 
- utreda följderna av trafikökningen 
- utreda möjligheterna att angöra E18 

Nollalternativ
I denna förstudie innebär nollalternativet att ingen åtgärd utförs 
för en ny vägförbindelse enligt  FÖP 2010.  Nollalternativet 
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Etappindelning
Passagen av järnvägen är ett problem. I förstudien föreslås att man 
i stället för en större matargata genom området göra två mindre 
vägar. De kan bättre anpassas till möjligheterna för passage av 
järnvägen. Om vägsystemets trafikströmmar delas upp får man 
dessutom en större flexibilitet och möjlighet att lösa störningar 
vid t.ex. gatuarbeten eller olyckor och kortare trafikrörelser vid 
full utbyggnad. En etappvis utbyggnad av vägen kan anpassas 
till en etappvis utbyggnad av exploateringen i bostads- och 
verksamhetsområden och kan även vara en fördel ur ekonomisk 
synvinkel. Den första etappen av vägutbyggnaden förutsätts 
ha tillräcklig kapacitet för den trafikbelastning som uppstår när 
hälften av bostadsexploateringen i Nya Kalmarsandsområdet, 
ca 1000 bostäder, samt hälften av verksamhetsområdet vid E18 
Häradsallmänningen är färdigställt. 
Den andra etappen av vägutbyggnaden förutsätts ha tillräcklig 
kapacitet för den trafikbelastning som uppstår när hela 
bostadsexploateringen i Nya Kalmarsandsområdet ca 2000 bostäder 
samt hela verksamhetsområdet vid E18 Häradsallmänningen är 
fullt utbyggt.

Övriga alternativ
Förslag till fler lösningar av olika problem har tagits fram  i olika 
skeden av planeringsprocessen. I detta kapitel redovisas några av 
de som inte prioriterats för vidare utredning.

Kostnadsuppskattning
Kostnadsbedömningen för förstudiens förslag till vägförbindelse 
baserar sig på typsektioner längdsträckning och erfarenhetsmässiga 
a-priser. Vid uppskattning av kostnaderna i förstudieskedet saknas 

vanligen underlag för att kunna göra en detaljerad beräkning. I 
kommande skeden i planeringsprocessen kommer kostnadsdelen 
successivt att få ökad detaljeringsgrad.

Miljökonsekvenser
Förslag till dragning och inplacering av vägsträckningen har gjorts 
med största möjliga hänsyn och anpassning till bevarandevärda 
områden för natur- och kulturmiljö. Vägsektionen hålls också så 
smal som möjligt genom de känsligaste partierna.
Inom området som berörs av förstudiens förslag till vägdragning 
finns inga kända markföroreningar. 
Eventuell påverkan av buller från vägtrafik utreds i den fortsatta 
planeringsprocessen för exploatering med bostadsbebyggelse. 

Förslag till ställningstagande / Fortsatt arbete
Förstudiens förslag till vägförbindelse medför största möjliga 
anpassning till befintliga förhållanden och möjlighet till 
flexibel utbyggnad i etapper vart efter behov uppkommer.  
Förslaget har tagits fram med målsättning att medföra största 
möjliga nytta för en successiv ekonomiskt anpassad utbyggnad 
inom Häradsallmänningen och Nya Kalmarsand där programarbete 
för detaljplanering pågår för närvarande. 
Vägdragningen har även i största möjliga mån utformats med 
hänsyn till bevarandevärda intressen exempelvis natur- och 
kulturvärden. Alternativet har även utformats så att störningar 
under genomförandetiden för väg och järnvägstrafik ska bli så 
begränsade som möjligt. 
Huvudsyftet med förstudien är att utgöra en bra plattform och 
beslutsunderlag för fortsatt planering.
Med utgångspunkt från förstudien beslutas vilka åtgärder som ska 
utföras / utredas samt hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.
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1. Inledning 1.1 Bakgrund
I ”Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010” (FÖP), förut-
sätts förändrad markanvändning med utbyggnad av bostäder och 
områden för etablering av verksamheter inom Härads-allmänningen 
och Nya Kalmarsand (markerad 8 resp 4 sid 9).
I FÖP förslås också nya vägsträckningar som förväntas medföra 
att genomfartstrafik försvinner från / minskar i områden med 
bostadsbebyggelse. För att korta tunga och farliga transporter inom 
Bålsta placeras nya verksamhetsområden i nära anslutning till E18. 
Utbyggnad av nya vägförbindelser och gång- och cykelvägar 
medför ökade driftskostnader och ökad belastning på befintliga 
vägar. Nya vägdragningar kan även vara negativt ur natur- och 
kulturmiljösynpunkt. 
Framtida vägsträckningar ska om möjligt göras så att dokumenterade 
intressen skyddas. Utredningar om exakta sträckningar görs först i 
samband med detaljplaneskedet. 
Utmed Mälarbanan reserveras mark för ytterligare ett dubbelspår 
mellan Upplands-Bro och Bålsta. Minst 30 m från järnvägen 
lämnas fritt från byggnation. Om bebyggelse planeras inom 100 m  
från järnvägen ska en riskanalys utföras. 
För att det ska bli möjligt att snabbt och trafiksäkert cykla 
mellan Bålsta och Bro och vidare in mot de centralare delarna av 
Stockholm planeras en regional gång- och cykelväg längs Gamla 
Stockholmsvägen.
I FÖP föreslås nya vägsträckningar, exempelvis i södra delen av 
Bålsta (markerad C, sid 9) mellan Gamla Stockholmsvägen och 
Södra Bålstaledens anslutning mot E18 vid Dragets trafikplats. 
Denna förstudie för den aktuella vägsträckningen görs på uppdrag 
av Håbo kommun. Förstudien avser en ny väg via planerat 
verksamhetsområde vid E18 i Häradsallmänningens norra del och 
bostadsexploateringen inom Nya Kalmarsand (pkt 8 resp 4 sid 9).

Page 1 of 1Karta

2012-03-29http://gis.lst.se/servlet/Lst31?ServiceName=lst_ov&ClientVersion=3.1&Form=True...

Översiktskarta; utredningsområdet inringat (kartbild från Lantmäteriet)
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Utdrag ur illustration till ”Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010”
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 1.2 Aktualitet
Projektet har aktualiserats i och med detaljplaneläggning av 
Häradsallmänningen och Nya Kalmarsandsområdet. Programarbete 
pågår för närvarande för detaljplanering av dessa båda områden. 
Förstudien är i huvudsak ett inventerings- och programarbete och 
är det första skedet i planeringsprocessen då förutsättningarna för 
fortsatt arbete med att genomföra förslag till åtgärder klarläggs. 
Under förutsättning att förstudien presenterar ett genomförbart 
alternativ kan processen med planläggning enligt plan- och 
bygglagen fortsätta.

1.3 Syfte med förstudien
Huvudsyftet med förstudien är att utgöra en bra plattform och 
beslutsunderlag för fortsatt planering. Förstudien är i huvudsak ett 
inventeringsskede som ska utgöra beslutsunderlag i den fortsatta 
planeringen. Den resulterar i ett dokument där viktiga intressen och 
kvaliteter i området beskrivs, projektets mål definieras och möjliga 
lösningar för att uppnå dessa föreslås. 

Delsyften med en förstudie är att;
• skapa möjligheter till samråd, information och förankring
• ge en bild av de behov/problem som finns
• beskriva viktiga värden/kvaliteter i området
• utarbeta mål för projektet och det fortsatta arbetet
• beskriva tänkbara åtgärder och ge förslag på lösningar
• vara ett underlag för beslut om betydande miljöpåverkan.

Med utgångspunkt från förstudien beslutas vilka åtgärder som ska 
utföras / utredas samt hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

1.4 Övriga utredningar och tidigare beslut
Trafikverkets planerade förstudie avseende E18
Trafikverket avser att enligt nationella planen göra en förstudie 
av trafikplatser utmed E18. Anledningen till förstudien är att 
E18 utreds för en ökning av hastigheten till 120 km/timme. 
Båda trafikplatserna i Bålsta ingår i den planerade förstudien. 
Trafikplatserna i Bålsta finns inte med som objekt i trafikverkets 
nationella plan, det vill säga att inga pengar finns i nuläget avsatta 
för eventuella behov av ombyggnader. Det är bland annat frågan 
om utökat så kallat magasin för fordon som ska köra av E18 som 
utreds. Utredarna på trafikverket har för avsikt att samarbeta 
med kommunen exempelvis avseende anslutningen till Dragets 
trafikplats.

FÖP 2010
Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta 
tätort FÖP 2010 har flera alternativ för framtida utveckling 
studerats. Det förslag som redovisas har bedömts vara det mest 
lämpliga eftersom det medför mindre klimatpåverkan och större 
möjligheter att utnyttja befintlig infrastruktur. Boende i småhus är 
något som efterfrågas på orten, vilket bedöms kunna tillgodoses. 
Närheten till naturen är också viktigt för utvecklingen av Bålsta. 
Grönytor mellan befintlig bebyggelse ska bevaras och möjlighet till 
närrekreation ska tillgodoses i utbyggnadsområdena. 

Kommunikationerna är viktiga för Bålstas konkurrenskraft. Det 
strategiska läget gör att många som väljer att bosätta sig i Bålsta 
arbetspendlar. För att göra det möjligt för fler att arbeta nära 
hemmet föreslås nya verksamhetsområden inom områden som 
redan är utsatta för störningar. 
För att klara av en befolkningsökning och försörjning av nya 
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bostads- och verksamhetsområden kommer det att behövas 
satsningar på ny infrastruktur För att inte öka den tunga 
trafikens påverkan på bostadsmiljöer i samband med att nya 
verksamhetsområden anläggs, lokaliseras de i första hand i nära 
anslutning till E18. 

Väg C
För att klara av en befolkningsökning och försörja nya bostads-
områden behövs fler vägförbindelser. Nya sträckningar är 
principiellt angivna i FÖP 2010. 
Mellan Södra Bålstaleden och det nya verksamhetsområdet Härads-
allmäningen och planerade bostäder inom Nya Kalmarsand föreslås 
en ny vägsträckning (markerad C sid 9) för att korta transporterna 
inom Bålsta till och från nya områden. Vägförbindelsen knyter 
ihop E18/Södra Bålstaleden med Gamla Stockholmsvägen vid 
kommungränsen mot Upplands-Bro. Den nya vägförbindelsen kan 
också få funktion som ersättningsväg för E18 för tung trafik och 
transporter av farligt gods.

Delområde 8 Häradsallmänningen.
Utmed E18 planeras för ett verksamhetsområde, för handel, 
kontor och lättare industriverksamheter. Inom området ska också 
förutsättningar för att anlägga område för fritid och rekreation 
studeras. 
Trafikverket är väghållare för E18 som är av riksintresse. Med 
stöd av väglagen 47 § beslutade länsstyrelsen 2008-04-30 att 
det råder byggnadsförbud inom 50 meter från motorvägen. Vid 
detaljplanering och bygglovsprövning som syftar till byggnation 
inom 100 meters avstånd ska samråd ske med Trafikverket och en 
riskanalys ska göras i samband med fortsatt planering.
Förutsättningar för etablering av nya verksamheter ökar 

möjligheterna för nya arbetstillfällen i Bålsta.
Verksamheternas lokalisering i närheten av E18 gör att tunga 
transporter genom Bålsta minimeras. Om handel tillåts inom 
området kan det innebära konsekvenser för den handel som finns i 
andra områden i Bålsta. 
Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar bör kompletteras så att 
konsekvensen av en etablering med verksamheter inte blir ökat 
bilberoende / ökat användande av fossila bränslen. 
Vid planeringen inför en exploatering måste stor hänsyn tas till att 
det finns höga kulturvärden och fornlämningar t.ex. hålvägar inom 
området. 

Delområde 4 Nya Kalmarsand 

Delar av Nya Kalmarsandsområdet består av mark som 
tillkommit genom justering av läns- och kommungränsen mot 
Upplands-Bro. För att området ska vara möjligt att bebygga krävs 
investeringar för infrastruktur som nya vägar och ledningar samt 
kapacitetshöjning vid vatten- och avloppsverk. Kännedomen 
om den tillkommande markens kvaliteter är begränsad och 
ska utredas inför detaljplaneläggning så att inga ingrepp görs i 
känsliga områden med högt bevarandevärde. I den del av området 
som sedan tidigare legat i Håbo kommun finns redan kända höga 
kulturvärden t.ex. hålvägar och fornlämningar.

För att bevara känsliga områden med högt bevarandevärde ska ny 
bebyggelse anpassas efter dessa områden. Exploatering bedöms 
få konsekvenser för naturmiljöer då skogar av socialt värde 
kommer att tas i anspråk. Även inom Nya Kalmarsandsområdet 
bör kollektivtrafik och gång- och cykelvägar kompletteras så att 
konsekvensen av en exploatering med nya bostäder inte medför 
ökat bilberoende / ökat användande av fossila bränslen. 
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1.5 Avgränsning
Området för förstudien för vägsträckningen enligt litt C avgränsas 
av Dragets trafikplats vid Södra Bålstaledens anslutning mot 
E18 och en planerad anslutning till Gamla Stockholmsvägen vid 
kommungränsen mot Upplands-Bro.

Förstudien görs i samband med program för detaljplanering inom 
områdena Häradsallmänningen, och Nya Kalmarsand.

Inom området planeras för ny infrastruktur, mindre industri och 
bostäder. Området gränsar åt väster mot Södra Bålstaleden, åt 
norr mot E18, åt öster mot en mindre skogsbilväg och åt söder 
mot järnvägen Stockholm – Enköping. Området är ca 1200 meter 
i nord-sydlig riktning och 2000 meter från väster till öster och 
omfattar således ca 240 hektar.

Programgräns Häradsallmänningen + Nya Kalmarsand (bild från Håbo kommun). 
Föreslagen väglinje inlagd med svart färg.
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2. Förutsättningar 

2.1 Markanvändning
Området består i huvudsak av kuperad terräng med skogar av 
socialt värde och inslag av hällar med berg i dagen. På ett par ställen 
mellan berg- och moränpartier finns områden med kärrkaraktär. 
Inom området finns bevarandevärda platser med natur- resp. 
kulturvärden. Bebyggelse finns endast i den västra delen vid 
anslutningen mot E18 Dragets trafikplats. Stockholmsvägen 
passerar mellan förstudieområdet och Kalmarviken i söder, och 
E18 avgränsar området i norr. Järnvägen som dels går i tunnel skär 
genom förstudiens område. I väster invid de högst prioriterade 
naturvärdena och hålvägarna är marken mycket kuperad med en 
brant åsrygg. Invid E18 finns en större transformatorstation som 
har bedömts vara orealistisk att flytta på, området genomkorsas 
av två kraftledningar. I Prästberget finns ett bergrum som tidigare 
använts som beredskapslager för olja. Ingen exploatering kan göras 
inom bergrummets skyddsområde.

E18 är av riksintresse och det råder byggnadsförbud inom ett 
område 50 meter från vägen. Samråd ska tas med Trafikverket vid 
detaljplanering och bygglovsprövning som syftar till byggnation 
inom 100 meter från E18. Det finns även behov av en riskanalys för 
bebyggelse som är inom ett avstånd på 100 meter från väg.

Vid arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för 
Bålsta tätort bedöms att närheten till naturen är en inriktning som 
är viktig för utvecklingen av Bålsta. Grönytor mellan befintlig 
bebyggelse bör bevaras och möjlighet till närrekreation utvecklas 
i utbyggnadsområdena. 

Verksamhetsområden bör lokaliseras i nära anslutning till E18 
för att minska behovet av tung trafik i bostadsområden. Från 
Upplands-Bro till Bålsta reserveras mark för två nya järnvägsspår 
från kommungränsen i söder till Bålsta station.

2.2 Miljö

Landskapsbild
Området består i huvudsak av skogsmark. Järnvägen som delvis 
går i tunnel skär genom förstudieområdet. I söder passerar 
Stockholmsvägen mellan det aktuella området och Kalmarviken, 
och i norr avgränsar E18 området. 
I väster invid de högst prioriterade naturvärdena och hålvägarna är 
marken mycket kuperad med höjdskillnader mellan +1.5 till +60. I 
de norra delarna längs E18 är marken betydligt flackare men det är 
ändå en nivåskillnad på 14 meter från Dragets trafikplats vid E18 
till den nya kommungränsen i öst. Områdets högst belägna punkt 
ligger i mitten av exploateringsområdet och sedan sluttar marken 
ner mot Kalmarviken. Den sista delen ner till Stockholmsvägen 
lutar kraftigt och lämpar sig inte för bebyggelse. Från områdets 
södra delar är det fina utblickar mot Mälaren.
Upplevelsen av landskapsbilden från angränsande vägar och 
järnvägen är att området domineras av mosaikartad skogsmark. 

Naturmiljö
Två naturvärdesinventeringar har genomförts inom det aktuella 
området Nya Kalmarsand och delar av Häradsallmänningen. 
År 2010 gjordes ”Naturvårdsinventering vid Dragelund” och 
2011 genomfördes ”Naturvårdsinventering inom området för 
den fördjupade översiktsplanen, landmiljöer i Nya Kalmarsand, 
Häradsallmänningen och Torresta-Halltorp”. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Enligt FÖP ska Nya Kalmarsand utredas för bostadsbebyggelse 
och Häradsallmänningen för annan verksamhet (kontor, industri 
och handel).

Naturvärdesinventering vid Dragelund 
Upplandsstiftelsen (Gillis Aronsson) har 2010 gjort en inventering 
av naturvärden vid Dragelund. Området ligger söder om E18, 
mellan Lillsjön i väster och torpet Bastbrink i öster. Syftet var 
att inventera naturvärden i området och att göra beskrivningar 
och bedömningar av naturförhållanden. I områden som hyser 
naturvärden finns förslag på skötselåtgärder för att kunna bevara 
värdefulla miljöer och/eller gynna skyddsvärda arterna. Uppgifter 
från tidigare inventering av Upplandsstiftelsen har också används, 
liksom material från Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Naturvärdena är huvudsakligen koncentrerade till den västra 
delen av området. I nordväst, vid gården Draget, finns gamla 
hagmarksmiljöer med grov ek, björk och tall samt en lundartad 
bäckravin med äldre lövträd och rik förekomst av död klenved.
Söder därom, vid Lillsjön, finns en ca. 50 meter hög 
förkastningsbrant. Barrskogen i detta område har höga naturvärden, 
dels för att skogen bitvis är gammal och dels för att marken är sandig 
och väldränerande, vilket gynnat flera sällsynta marksvampar. 
Längst ned i den sydvästra delen finns öppna, solexponerade 
miljöer som är värdefulla för värmegynnade insekter. Uppe på det 
s.k. Prästberget finns också öppna miljöer, där kärlväxtfloran är 
intressant och där senvuxna, äldre tallar hyser skyddsvärda arter.

14
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Naturvårdsinventering inom området för den FÖP, landmiljöer i 
Nya Kalmarsand, Häradsallmänningen och Torresta-Halltorp
Inventeringen utfördes 2011 av Calluna AB enligt metoden 
”NVI- naturvärdesinventering” där värdefulla delområden och 
objekt pekas ut, även känslighet för exploatering beskrivs. 
Bakgrundsmaterial har inhämtats från Länsstyrelsens register 
över skyddad natur och Natura 2000-områden, samt från underlag 
framtaget av Håbo kommun, bl.a. den naturvårdsplan som antogs 
2011. Vidare har information om rödlistade arter, nyckelbiotoper 
och naturvärden inhämtats från Artdatabankens register, som 
Skogsstyrelsen för register över.

Området domineras av barrskog som till stor del saknar högre värden 
i dagsläget. Nära Mälaren finns äldre tall med mycket höga värden. 
Mindre hällmarkspartier finns på några ställen, även här finns inslag 
av äldre tall. Området ligger delvis på åsen och har ett potentiellt 
värde med öppna sandmarker och flora knuten till sådana miljöer.  
De högsta naturvärdena finns i beståndet av gammal tall som främst 
finns vid stranden. Även strandmiljön med vassar är värdefull 
liksom små områden på hällmarker och åsmiljöer. Stranden vid 
Lillsjön har högt värde. 

I FÖP nämns betydelsen av gröna stråk och tillträde för friluftslivet 
till Mälarstranden som viktiga kvaliteter som bör bevaras och 
utvecklas. Skogen inom Nya Kalmarsand-området sträcker sig från 
Kalmarviken till E 18 med vissa avbrott och beskrivs som en skog 
med sociala värden. Stockholmsvägen och järnvägen (som delvis 
går i tunnel) skär genom det inventerade området. 
Inventeringen har utförts inom det område som omfattas av FÖP 
för Bålsta tätort. 

Naturvårdsinventering Nya Kalmarsand och del av Häradsallmänningen (karta 3) 
kompletterad med föreslagen väg enligt förstudien (se även bilaga illustrationer)
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5. Fristående tallar och gles tallskog klass 1 - trädskikt och 
buskskikt är glest. Tallbård och fristående grova tallar utgör en 
del av det höga naturvärdet vid Kalmarsands strand och på en 
liten sluttning nordöst om Stockholmsvägen. Här finns goda 
förutsättningar för känsliga och ovanliga arter, exempelvis 
svampar och rödlistade insekter som är knutna till gamla tallar 
i solöppna lägen. Området är ganska litet och därför är värdena 
känsliga för ändring av förhållandena på marken och i trädskiktet. 
Det är betydelsefullt att bevara träden och den öppna miljön kring 
dem. Trädmiljöer med gamla tallar (och alar) bör bevaras för att 
ge fortsatta förutsättningar för ett sammansatt och rikt växt och 
djurliv. Här förekommer arter som är sällsynta på nationell nivå 
och som behöver varje förekomstplats för att finnas kvar i Sverige

6. Hällmarkstallskog klass 3 - hällmarkstallskog med inslag av 
gamla tallar vissa med grov bark och död ved. Död ved i öppna 
och soliga lägen är gynnsamt för ovanliga insekter. Det är positivt 
att spara inslag av äldre skog som detta vid bebyggelse i området. 
Det bidrar både till en attraktiv miljö för människor och för vidare 
kontinuiteten i trädskiktet.

7. Hällmarkstallskog klass 2 - hällmarkstallskog på en höjd med 
brant sluttning omgiven av kalhygge. Gott om både liggande och 
stående död ved finns i området. Miljön är öppen, på hällarna 
breder mattor med lavar ut sig. Signalarter indikerar gammal 
tallskog med lång kontinuitet. 

8. Sumpskog klass 3 - sumpskog med al, björk och tall. I fältskiktet 
växer signalarter som visar på rörligt, näringsrikt vatten. I 
buskskiktet, på tuvor och socklar kommer små granar. 

Förstudie Dragelund 2012-09-20

Håbo kommun växer och till största delen ska det ske inom området 
för den fördjupade översiktsplanen. Gränsen för inventeringen går 
i kanten för Nya Kalmarsands utredningsområde och omfattar 
dessutom en del av Lillsjöns norra strand samt ett område norr 
om E 18. Inom området finns reservat för ny järnväg, bilväg och i 
kanten vid Mälaren för en ny gång- och cykelväg.

I Nya Kalmarsand är Mälarstranden med vassbälte, strandskog och 
bestånd med gamla tallar, känsligt för exploatering. Andra platser 
är området kring Lillsjön och enstaka småvatten och små bestånd 
av äldre tallskog. Delområdena med naturvärden är i många fall 
så små att de bör kunna bevaras i det fortsatta arbetet med planer 
och bebyggelse i områdena. Det som ändå riskerar att påverka 
befintliga naturvärden är t.ex. att skogsmiljön blir mer uppsplittrad. 

Några av de värdefulla miljöer som är utpekade i utredningen finns 
inom det område som berörs av förstudien;

1. Björkhage och strandskog vid Lillsjön klass 2 - området 
är känsligt för exploatering och anläggning av asfalterade 
ytor, parkanläggning mm., men även för allt för långt gången 
igenväxning. Området bör bevaras som naturmark med inslag av 
träd, en rik flora och små öppna sandpartier.

2. Tallskog och torrlagd sumpskog klass 3 - området förlorar 
delvis kontakten med andra liknande områden om bebyggelse 
uppförs. Det är positivt att spara inslag av äldre skog som detta 
vid bebyggelse i området. Det bidrar både till en attraktiv miljö för 
människor och för vidare kontinuiteten i trädskiktet.
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Alarna har socklar och dessa är små mikrohabitat för mossor, lavar 
och svampar. Området är känsligt för avvattning vilket förändrar 
förutsättningarna för floran och gör att granen får ett starkare fäste, 
i förhållande till t.ex. al. För att bibehålla fuktigheten i biotopen är 
området även känsligt för utglesningar i trädskiktet.

Strandskydd - Länsstyrelsen beslutade 1994 att utökat strandskydd 
ska gälla i Mälaren. Det utökade strandskyddet är 300 meter på 
land och i vatten. (enligt miljöbalken gäller generellt strandskydd 
100 meter). Syftet med strandskyddet är att trygga tillgången till 
stränderna för allmänheten och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för växt- och djurlivet. Miljömålet ”Levande sjöar och 
vattendrag” innefattar också de strandnära miljöerna i vattnet. 
Omfattningen av det nuvarande utökade strandskyddet utreds för 
närvarande av Länsstyrelsen, som ska fatta ett nytt beslut senast 
under år 2014. 

Inom detaljplanelagda områden kan särskilda beslut om 
strandskyddet gälla. Vid detaljplaneläggning kan strandskyddet 
upphävas inom planområdet om särskilda skäl finns. I miljöbalken 
7 kapitlet 18c §, anges de särskilda skäl som får användas för att 
upphäva strandskydd eller bevilja dispens. 
Mälarens stränder har ett stort värde för friluftslivet. Stränderna är 
viktiga miljöer för hotade växt- och djurarter. Nästan en tredjedel 
av alla rödlistade växt- och djurarter är knutna till strand- eller 
vattenmiljöer. Stränderna har också en nyckelfunktion som 
rastplats för flyttande fåglar. 

Nyckelbiotoper - Inom området finns även områden som 
Skogsstyrelsen har identifierat som nyckelbiotoper, Prästberget 
klass 1 allmän, Lillsjön klass 1 speciell och Dragelundsvägen klass 
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Av dessa är det endast Dragelundsvägen (nyckelbiotop med 
skogmiljö, ”naturlig skogsbäck” och grova gamla tallar och ekar) 
som påverkas av förslaget till vägutbyggnad. 
Eventuellt kan nyckelbiotopen innehålla något skyddsvärt och 
man bör även studera vad de gamla träden har för naturvärden, 
samt undersöka bäcken och avgöra vad den kan ha för status 
naturvärdesmässigt. 

2 speciell. 

Miljöbild från området.
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Arkeologisk utredning, Rapport 2011:34 kompletterad med föreslagen väg enligt 
förstudien ( ------kulturvärden är blåmarkerade se även bilaga illustrationer)

Kulturmiljö
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen har på uppdrag av Håbo 
kommun utfört arkeologiska utredningar inom det aktuella området 
2010 och 2011. 

I rapporten från 2010 utreds ett i det närmaste obebyggt område 
inom Håbo häradsallmänning. Området som beskrivs som höglänt i 
en brant sluttning mot dalgången vid Draget mellan Lilla Ullfjärden 
och Kalmarviken. Tidigare fanns fyra lokaler registrerade i 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ:s) digitala fornminnesregister 
(FMIS). I den nya utredningen lokaliserades 46 nya fornminnen 
bla vägbankar och hålvägar som är lämningar efter forntida 
och ålderdomliga vägsystem. Tillsammans med det kända 
hålvägssystemet bedöms de vara av riksintresse.

I sluttningen har en av Upplands viktigaste kommunikationsleder i 
nord-syd gått fram sedan förhistorisk tid. Namnet Draget visar på 
dalens stora betydelse som vattenled. Över den låga pasströskeln 
mellan Ullfjärden och Kalmarviken har båtarna dragits med hjälp 
av en ränna. För att underlätta släpningen av båtarna har den 
troligen varit förstärkt med timmerstockar, som kan ha täckts 
med oxhudar. Under 1920-talet påträffades rester av dragrännan 
(Hermodsson 1987:21) men numer återstår förmodligen ingenting 
på grund av den exploatering som tillkommit. 

Ett omfattande forntida vägsystem kvarstår i Häradsallmänningens 
västra sluttning. Genom den nya utredningen har kunskapen om 
vägsystemet ökats betydligt. Hålvägar är lämningar efter ridvägar 
eller körvägar som har skapats i branta sluttningar med lösa 
jordlager. Inom utredningsområdet finns dels V-formade hålvägar 
som hänger samman med ridning, dels U-formade som brukar 
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tolkas vara uppkomna av körning med kärror.
De gamla vägsystemen tillhör en av Sveriges mest omfattande 
och välbevarade äldre vägmiljöer och visar tydligt de forntida 
kommunikationerna och har högt skyddsvärde. Inom området kan 
det dessutom finnas möjligheter att hitta forntida boplatser. Några 
lämpliga lägen har noterats vid inventeringen. 
Det har även funnits ett skogvaktartorp som finns med på kartor från 
1700-talet. Det har legat utmed den gamla landsvägen vid en liten 
dalgång inne i Häradsallmänningen. Torplämningen har registrerats 
vid inventeringen och har bedömts som fast fornlämning. Inom 
området finns också många gränsrösen som vittnar om områdets 
stora betydelse under historisk tid. De ligger ofta i anslutning till 
nuvarande gränser, men även vissa utanför som troligen är från 
äldre historisk tid.

Under 2011 utförde Stiftelsen Kulturmiljövård, ytterligare en 
arkeologisk utredning inom tre i det närmaste obebyggda områden, 
där det södra området tidigare ingick i Håbo häradsallmänning. 
Området är relativt höglänt med en delvis brant sluttning mot 
dalgången vid Draget mellan Lilla Ullfjärden och Kalmarviken 
av Mälaren. Det södra området består av lerig åkermark. Området 
i norr har ett brant bergsparti i nordväst och sandig flackmark i 
sydöst. Inom de tre områdena fanns tidigare åtta lokaler registrerade 
i Riksantikvarieämbetets (RAÄ:s) digitala fornminnesregister 
(FMIS). Utredningen resulterade i 37 nya lokaler med forn- 
och övriga kulturhistoriska lämningar. 18 av dessa bedömdes 
som fasta fornlämningar. Vidare gjordes en bedömning av de 
enskilda lokalernas upplevelse- och vetenskapliga värden. Mest 
anmärkningsvärda är de omfattande fynden av ålderdomliga 
färdvägssystem. Sammantaget med de tidigare kända hålvägarna 
och systemen av hålvägar i denna del av Håbo kan den gamla 

vägmiljön bedömas vara av nationellt intresse.

Fornlämningsmiljön visar att här inte har funnits några centrala 
bosättningsområden. Sådana finns inom andra angränsande 
områden. Troligen har det funnits gott om varg, eftersom det i 
området finns flera varggropar. En av dessa hittades nära torpet 
Draget, vid den ovan nämnda arkeologiska utredningen år 2010. 
Utsträckningen av det tidigare kända hålvägssystemet Håtuna 
172:1 utvidgades åt SÖ. Detta system ligger omedelbart norr om 
den ursprungliga utsträckningen av det norra utredningsområdet. 
Denna arkeologiska utredning betecknas som en första etapp, vilket 
innebär att en okulär inventering har genomförts. 
 

Miljöbild från området.



2.3 Byggnadstekniska förutsättningar
Jordarter
Området utgörs till övervägande del av berg, morän och sand. I de 
mellersta och västra delarna dominerar berg och morän medan sand 
är huvudfraktionen i de östra delarna. 

Topologi
Området består i huvudsak av skogsmark. Området i väster kring de 
högst prioriterade naturvärdena och hålvägarna är mycket kuperat 
med höjdskillnader mellan +1.5 till +60. I norra delarna längs E18 
är betydligt flackare men ändå en nivåskillnad på 14 meter från 
trafikplatsen Draget till den nya kommungränsen i öst. Områdets 
högst belägna punkt ligger i mitten av exploateringsområdet och 
sedan sluttar marken ner mot Kalmarviken. De sista 100 meterna 
innan man når fram till Stockholmsvägen sluttar kraftigt och 
lämpar sig sämre för ny bebyggelse.

Området är starkt kuperat, de lägst liggande delarna förekommer 
i den västra respektive den östra delen av området medan de 
högst belägna partierna återfinns i framförallt den centrala 
delen. Områdets östra delar utgörs av större sammanhängande 
områden med sand (svallsand). Längst upp i det nordöstra 
hörnet av området förekommer även ett mindre parti med 
lera och på ett par ställen även berg i dagen. I det mellersta 
och norra stråket dominerar däremot berg i dagen. Mellan 
bergpartierna förekommer i huvudsak utsvallad sand och morän.  

På några platser inom området finns mindre vattensamlingar 
instängda i lågpunkter utmed bergets överyta. Centralt i området 
samt i dess nordöstra del förekommer ett par partier med 
kohesionsjord, d.v.s. lera. Ytskiktet i dessa partier utgörs till stor 

del av torv. I anslutning till befintliga vägar som genomkorsar 
området har även mindre partier med fyllning konstaterats.

Grundläggning av anläggningar inom området bedöms till stor del 
kunna utföras direkt i mark på berg (packad sprängstensbotten) 
eller på friktionsjord (sand, morän). Mindre partier med lera 
bedöms kunna schaktas bort. I främst den östra delen kan dock inte 
uteslutas att lera förekommer under svallsanden. Grundläggning av 
byggnader inom detta parti bör utredas för varje enskilt fall medan 
infrastruktur bedöms kunna anläggas utan några geotekniska 
förstärkningsåtgärder. Även grundläggning av såväl byggnader 
som infrastruktur inom större sammanhängande partier med lera 
och torv bör utredas i varje enskilt fall. 

Järnvägstunnel, vy från öster.
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3. Förstudiens mål 

Förstudien utförs med avseende på vägförbindelse C enligt FÖP 
2010 och är i huvudsak ett inventerings- och programarbete. Den 
är det första skedet i planeringsprocessen då förutsättningarna för 
fortsatt arbete med att genomföra förslag till åtgärder klarläggs.

Förstudiens mål är att 
- utreda förutsättningarna för en vägförbindelse mellan gamla 
stockholmsvägen och Dragets trafikplats vid E18
- utreda möjligheterna för att tillgodose behov av angöring 
till planerade verksamhets- och bostadsområden inom Härads 
allmänningen och Nya Kalmarsand 
- utreda möjligheterna att passera områden med höga 
bevarandevärden för kultur och naturmiljö i den sydvästra 
sluttningen vid bäcken 
- utreda följderna av den trafikökning som tillkommande 
bebyggelse i området för med sig 
- utreda möjligheterna att angöra E18 på ett effektivt och 
trafiksäkert sätt.

I förstudien studeras dock inte förutsättningar för etablering av 
kommunal service kollektivtrafik etc något närmare. 

4. Alternativredovisning 

4.1 Nollalternativ
I förstudiesammanhang antar man att ett nollalternativ som 
jämförelse generellt innebär att ingen ny åtgärd genomförs 
och att området behåller sin nuvarande karaktär. 

I denna förstudie innebär nollalternativet att ingen åtgärd 
utförs för en ny vägförbindelse enligt littera C i FÖP 2010. 

Nollalternativet ska beskriva hur området utvecklas om det 
tänkta projektet inte genomförs. Det innebär att varje enskild 
exploatör/markägare måste lösa sitt lokala trafikbehov på 
egenhand och att ingen övergripande samverkan görs mellan 
exploateringsåtgärderna. 

I detta fall beskriver alltså nollalternativet en framtid där 
vägförbindelsen inte byggs. Den besvärliga trafiksituationen 
vid Kalmarsand avlastas inte. Intentionerna i ”FÖP Bålsta 
tätort 2010” och i kommunens planarbete avseende koppling 
mellan ny bebyggelse och E18 / Bålstas centrala delar, 
klargörs inte alls. 

Nollalternativet medför inga betydande investeringskostnader 
för kommunen men i princip blir utbyggnaden av 
verksamhetsområden och bostadsexploatering inom 
Häradsallmänningen och Nya Kalmarsand inte möjlig utan 
att en ny vägförbindelse dras genom området. 

Med anledning av detta beskrivs därför inte konsekvenserna 
av ett nollalternativ ytterligare i denna förstudie.
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PLANERADE
VERKSAMHETSOMRÅDEN

PLANERADE
BOSTADSOMRÅDEN

SKYDDSVÄRDA
NATUR- OCH KULTUR-
MILJÖOMRÅDEN

NATURPARTI
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FULLT UTBYGGD

KOMMUNGRÄNS

PLANERAT
VERKSAMHETSOMRÅDE

CA 70 HA

PLANERADE
BOSTADSOMRÅDEN

CA 80 HA

GROV UPPSKATTNING
2000 BOSTÄDER

VÄG DELVIS
I BEFINTLIG
VÄGSTRÄCKNING

NATURPARTI
200-500 METER
BRETT

BERGRUM
TIDIGARE
OLJELAGER

NY RONDELL

SMAL UT-
FORMNING AV 
PASSAGE

NY UTFORMN-
ING KORSNIN-
GAR

NY PLANERAD 
STRÄCKNING AV G:A 
STOCKHOLMSVÄGEN

ERSÄTTNINGSVÄG
FÖR E18

RISK OCH
RESERVERAD YTA FÖR 
UTBYGGNAD JVG

SKYDDSZON MOT
E18

GC FÖRBIN-
DELSER

NYA 
BOSTÄDER I 
KALMARSAND

A 1 format

TRAFIK GENOM 
BEF VÄGPORT 
KAN REGLERAS

VÄGSEKTION ANPASSAS 
TILL PLANERINGSMÅL

BULLER MÅSTE 
HANTERAS

BULLERZON

NY HEL ELLER DEL 
AV TRAFIKPLATS 
FÖRDELAR TRAFIK 
OCH SKAPAR GOD 
TILLGÄNGLIGHET
TILL VERKSAMHET-
SOMRÅDET

S:A BÅLSTALEDEN

UTFORMNING
ÖVER JVG

FRAMKOMLIGHET
REGELRAR
TRAFIKMÄNGDER

BULLER HANTERAS

TRAFIKVERKET SKA 
UTREDA DRAGELUNDS
TRAFIKPLATS

LOKALGATOR 
TILLKOMMER

LOKALGATOR
TILLKOMMER
LOKALGATORLOKALGAAT
TILLKOMMERLKOMMERLLKOMMERTILLKOMMER
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4.2 Förslag till ny vägförbindelse

I FÖP för Bålsta tätort beskrivs de behov som finns av nya 
vägförbindelser inom Bålsta. Målsättningen med den nya 
vägförbindelsen enligt litt C som ligger till grund för förstudien 
är att skapa goda vägförbindelser inom Bålsta till och från de 
planerade exploateringsområdena Häradsallmänningen och Nya 
Kalmarsand. Kommunen har även som målsättning att avlasta 
Gamla Stockholmsvägen från genomfartstrafik vid Kalmarsand. 
Genom de centrala delarna av Bålsta har vägen bitvis låg standard 
och trafikflödena är störande för de boende. 
I nuläget utgör Gamla Stockholmsvägen ersättningsväg för E18. 
I FÖP finns planer på framtida utveckling av strandstråket utmed 
Kalmarsandsbadet. En ny sträckning planeras dessutom för en del 
av Gamla Stockholmsvägen i samband med planerad bebyggelse i 
Kalmarsand området. 

Förstudien omfattar enbart det primära vägsystemet genom 
området enligt FÖP litt C. Kompletterande studier av lokalgator 
internt inom utbyggnadsområdena kommer att göras i samband 
med fortsatt detaljplanearbete.

Som inledning till arbetet med förstudien genomfördes 
samrådsmöten och workshop-aktiviteter där kommunens 
tjänstemän och utredande konsulter medverkade. Avsikten med 
aktiviteterna var att tydliggöra målsättning och avgörande frågor 
för, samt avsikt med, den nya vägförbindelsen litt C enligt FÖP. 
Vägförbindelsens primära målpunkter och vilka trafikflöden som 
den kommer att lösa diskuterades. En betydande del av trafiken 
som kommer söder ifrån på Gamla Stockholmsvägen har sannolikt 
sin målpunkt i centrala Bålsta. Bedömningen blir att den planerade 

vägens primära trafikflöde kommer att utgöras av trafik till och från 
de nya exploateringsområdena medan kopplingen direkt mellan 
Gamla Stockholmsvägen och E18 bedöms vara av mer underordnad 
betydelse. Den nya vägförbindelsen kan också få funktion som 
ersättningsväg för E18 för tung trafik och transporter av farligt gods. 
Områden med planer för ny bostadsebyggelse Nya Kalmarsand 
(ca 80 ha ~ 2000 bostäder) och verksamheter Häradsallmänningen 
(ca 70 ha) är så omfattande att man förväntar sig att de byggs ut i 
etapper. 
Workshop-aktiviteten resulterade i en sammanställning av några 
särskilt viktiga frågeställningarna att utreda i planeringen av en ny 
väg genom området. 
- Passage av järnvägen  En förutsättning för vägförbindelsens funktion,  
Hur kan passagen av järnvägen göras med hänsyn till Trafikverkets 
reservation mot störningar i tågtrafiken ?
- Exploateringens samband mellan olika sidor av järnvägen  
Hur säkerställs det ?
- Etappvis utbyggnad av vägförbindelsen 
Vilka möjligheter finns?
- Anslutningen till Gamla Stockholmsvägen  
Hur utformas den så att trafiken minskar vid Kalmarsand ?
- Passage genom områden med höga bevarandevärden för natur- och 
kulturmiljö i synnerhet vid bäckravinen utmed Dragelundsvägen  
Hur utformas den ?
- Anslutning till E18; 
Hur utformas den ekonomiskt, effektivt och trafiksäkert ?
- Trafikökningen som tillkommande bebyggelse för med sig   
Vilka följder får den?
- Kollektivtrafik och gång- cykeltrafik;
Hur säkerställs det ?

23



Förstudie Dragelund 2012-09-20

ALTERNATIVREDOVISNING

områdena med utsikt över Mälaren på den norra sidan av järnvägen. 
Det är därför logiskt att den nya vägen börjar byggas med korsning 
över järnvägstunneln. Exploateringsområdena på ömse sidor av 
järnvägen kopplas på detta sätt samman på ett naturligt sätt.

Etappvis utbyggnad 
Eftersom passagen av järnvägen är en känslig fråga väcktes 
tanken att som alternativ till en större matargata genom området 
göra två mindre vägar som på ett mer flexibelt sätt kan anpassas 
till möjligheterna för passage av järnvägen. Om vägsystemets 
trafikströmmar delas upp får man dessutom en större flexibilitet och 
möjlighet att lösa störningar vid t.ex. gatuarbeten eller olyckor och 
kortare trafikrörelser vid full utbyggnad. En etappvis utbyggnad av 
vägen kan anpassas till en etappvis utbyggnad av exploateringen i 
bostads- och verksamhetsområden och kan även vara en fördel ur 
ekonomisk synvinkel. 
Den östra av de planerade vägarna bygger på en utbyggnad av den 
befintliga skogsväg som passerar järnvägen genom en viadukt. Den 
behöver inte byggas ut förrän i en senare etapp när hälften av den 
planerade exploateringen genomförts och fått sådan omfattning att 
den västra vägens kapacitet inte räcker till.

Anslutning Gamla Stockholmsvägen
Det finns en allmän önskan om en minskning av Gamla 
Stockholmsvägens genomfartstrafik vid Kalmarsand. Den nya 
vägen ansluts på ett sådant sätt att den naturliga färdriktningen för 
trafik från söder blir mot den nya vägen och E18. Anslutningen 
utformas som en T-korsning vilket tvingar de trafikanter 
som tänker åka gamla vägen mot Kalmarsand till att göra en 
vänstersväng genom ett aktivt val. Det föreslås dessutom att Gamla 
Stockholmsvägen smalnas av på sträckan mellan anslutningen 

Passage av järnvägen
En av de besvärligaste frågorna att lösa är passagen av 
järnvägen. Den nuvarande viadukten under järnvägen vid Gamla 
Stockholmsvägen bedöms inte ha tillräcklig kapacitet för den 
omfattning som behövs för en vägförbindelse enligt FÖP. Den 
måste antingen breddas eller kompletteras med ytterligare en bro.
Placeringen långt bort i området medför att nyttan av vägen blir 
mindre. Det är önskvärt att få en bra intern kommunikation över 
järnvägen för att få ett bra samspel mellan de olika delarna av 
bostadsbebyggelsen. 
Vid de samråd som kommunen haft med Trafikverket har det 
framförts tveksamheter för att dra en väg över järnvägen på den 
sträcka där den går i tunnel. Tunneln är delvis gjuten av betong 
pga att berget är av dålig kvalité och har byggnadsförbud ovanpå. 
Man är oroliga för störningar i tågtrafiken pga sprängningsarbeten 
då det är kostsamt och kräver lång framförhållning för planering.
Trafikverket anser i samrådsdiskussioner att den bästa lösningen är 
att bygga en bro över tunneln nordväst om den befintliga grusvägen 
innan tunnelns betongkonstruktion. Det innebär att järnvägstunneln 
och den nya vägbron blir två separata konstruktioner. Trafikverket 
antar att sprängning sannolikt kommer att erfordras. Man kommer 
inte att medge bebyggelse på tunneln. För att minimera påverkan 
på järnvägen beslutades efter samråd att istället förlägga passagen 
så högt som möjligt i terrängen. I stället för att schakta ur byggs 
vägen upp med hjälp av stödmurar för att i möjligaste mån undvika 
bergsprängning. 

Sambandet mellan exploateringsområden på båda sidor av 
järnvägen 
Man kan förvänta sig att bostadsexploateringen påbörjas i området 
söder om järnvägen för att i nästa skede fortsätta på de högt belägna 
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och Kalmarsand. Avsmalningen görs genom att en del av den i 
dag breda körbanan byggs om till gång- och cykelbana. Med 
hjälp av dessa åtgärder avlastas vägen från en del trafik men 
troligen kommer de nya bostäderna rendera en ny trafik som har 
målpunkt i Bålsta centrum. Framtida trafikmängd vid Kalmarsand 
är därför svår att uppskatta. En trafikmängd i nivå med dagens är 
förmodligen att vänta eftersom det uppskattningsvis tillkommer 
ungefär lika mycket trafik från de nya bostäderna som den mängd 
som styrs från Gamla Stockholmsvägen direkt upp mot E18. Den 
smalare vägsektionen och utformningen som lokalväg bör dock 
medföra en sänkning av hastigheten utmed sträckan.

Passage genom områden med höga bevarandevärden 
Förslag till dragning och inplacering av väglinjerna har gjorts 
med största möjliga hänsyn och anpassning till de bevarandevärda 
områden för natur- och kulturmiljö som finns i området. I den 
västra delen vid sluttningen med bäckravinen passeras ett mycket 
skyddsvärt område med nyckelbiotop och höga natur- och 
kulturvärden. 
Efter diskussion med Länsstyrelsen föreslås en hänsynsfull 
utbyggnad av den befintliga Dragelundsvägen. Ingreppen i 
omgivningen minimeras förslagsvis genom att vägen byggs upp 
med murar i stället för som brukligt med slänter. Vägsektionen 
hålls så smal som möjligt genom de känsligaste partierna.

Anslutning till E18 
Vid utbyggnad av området kommer det att behövas bra infartsvägar 
till de nya verksamhets- och bostadsområdena. En utbyggnad av 
den befintliga t-korsningen vid Dragelundsvägen som är utformad 
så att det finns två separata svängfält in till området en från E-18 
och en från Bålsta behövs för att klara av de ökade trafikmängderna. 

En ny påfart på Bålstaleden till ett enskilt körfält mot E18 byggs 
för att underlätta för tunga fordon eftersom Bålstaleden är relativt 
brant. Denna lösning fungerar med en begränsad trafikmängd 
tunga fordon men när verksamhets- och bostadsområdet ökar i 
storlek kan det behövas andra infartsmöjligheter till området. Det 
kan lösas med ny trafikplats i anslutning till den föreslagna östra 
vägen som medför god tillgänglighet till verksamhetsområdet och 
avlastar Dragelundsvägen, S:a Bålstaleden och Dragets trafikplats. 
Ett enklare alternativ som kan användas i kombination med den 
befintliga trafikplatsen vid E18 är att bygga ut en halv trafikplats 
med avfartsramp från väster och påfartsramp mot öster. Anläggande 
av trafikplatser vid E18 är beroende av Trafikverkets planering. 
(Se illustration Etapp 3 s 30)

Trafikökningen som tillkommande bebyggelse för med sig 
Trafikmängderna i förstudien har antagits med utgångspunkt från 
att bostäderna inom området i genomsnitt medför 6 fordonsrörelser 
/ dygn, vilket innebär ca 12000 fordon / årsmedeldygn när området 
är fullt utbyggt. 
Trafikbelastningen från verksamhetsområdet är svår att bedöma 
i dagsläget eftersom man inte har någon uppfattning om vilken 
omfattning och typ av verksamhet som kommer etableras. Detta 
klarläggs tydligare i framtida utredningsskeden. 
Trafikbelastningen vid Kalmarsand bedöms förmodligen bli 
jämförlig nuläget, medan Södra Bålstaleden kommer att få en 
betydande ökning när Häradsallmänningen och Nya Kalmarsand 
är fullt utbyggt. 

ALTERNATIVREDOVISNING
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ETAPP 1 - 50% utbyggt

DRAGELUND, HÅBO KOMMUN  FÖRSTUDIE ÖVERGRIPANDE VÄGSTRUKTUR-- 2012 04 02

PLANER PÅ FRAMTIDA 
UTVECKLING AV 
STRANDSTRÅKET

NY DETALJPLAN KALMARSAND 
250 BOSTÄDER & NY VÄGDRAGNING 

STOCKHOLMSVÄGEN
3000 f/åmd

DRAGELUNDSVÄGEN
6000 f/åmd

    3000 f/åmd 
inkl. tillskott från 
ny bebyggelse

S:A BÅLSTALEDEN 
14000  f/åmd
(ca 10000 i nuläget)

E18 
25000 f/åmd

5700 f/åmd (inkl 
ökning med  250 
bostäder i Kalmarsand)

ca 1000 BOSTÄDER 
UTBYGGDA

VERKSAMHETSOMRÅDE
       50% UTBYGGT

NY GC-VÄG ANSLUTER 
TILL BEFINTLIG VIADUKT

NY GC-VÄG  

UTFORMNINGEN AV STOCKHOLMS-
VÄGENS ANSLUTNING  ÄNDRAS  
SÅ ATT TRAFIKEN DELVIS LEDS 
UNDAN FRÅN STRANDSTRÅKET 

 

NY CIRKULATIONSPLATS MED  
STIGNINGSFÄLT TILL E18 ANSLUTER 
TILL NYA VÄGFÖRBINDELSEN 

UPPBYGGD PASSAGE  MED MURAR 
PÅ BERG ÖVER JÄRNVÄGSTUNNELN  

SMAL PASSAGE UPPBYGGD  MED 
MURAR VID BÄCKRAVIN  PGA HÖGA 
NATUR- & KULTURVÄRDEN

E18 TRAFIKPLATS DRAGET
UTREDS AV TRAFIKVERKET  

KOMMUNGRÄNS UPPLANDS-BRO  

 

DIM HASTIGHET FÖR DET PRIMÄRA VÄGNÄTET 60 km/h
MOTSVANDE FÖR  LOKALGATOR  40 km/h

TRAFIKMÄNGDERNA HAR ANTAGITS MED UTGÅNGSPUNKT 
FRÅN ATT BOSTÄDERNA INOM OMRÅDET I GENOMSNITT 
MEDFÖR 6 FORDONSRÖRELSER / DYGN 

ALTERNATIVREDOVISNING
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så att genomfartstrafiken leds undan från strandstråket vid 
Kalmarsand. Anslutningen utformas som en T-korsning där den 
primära färdriktningen för genomfartstrafik från söder följer den 
nya vägen mot E18. De trafikanter som ska åka gamla vägen mot 
Kalmarsand måste göra ett aktivt val med en vänstersväng.  

Förläggningen av vägen har anpassats med hänsyn till de 
bevarandevärda intressen för natur- och kulturmiljö som 
lokaliserats i de utredningar som föregått förstudien. 

4.3 Etappindelning
I detta avsnitt beskrivs förslag etappindelning av utbyggnad av en 
ny vägförbindelse.

Etapp 1 
Den första etappen av vägutbyggnaden förutsätts ha tillräcklig 
kapacitet för den trafikbelastning som uppstår när hälften av 
bostadsexploateringen i Nya Kalmarsandsområdet ca 1000 
bostäder samt att hälften av verksamhetsområdet vid E18 
Häradsallmänningen är färdigställt. 

Med tanke på läget med utblickar över Mälaren och det sjönära 
läget är det sannolikt att bostadsbyggandet kommer att starta i 
området mellan järnvägen och G:la Stockholmsvägen, för att i 
nästa skede fortsätta i de högt belägna områdena invid järnvägen 
på den norra sidan. Det är därför logiskt att den nya vägen börjar 
byggas i den västra vägsträckningen. 

Exploateringsområdena på ömse sidor av järnvägen kopplas 
samman på ett naturligt sätt med en väg som korsar över 
järnvägen där den går i bergtunnel. För att i möjligaste mån 
undvika bergsprängning och för att minimera störningar för 
järnvägstrafiken, förläggs passagen så högt i terrängen som 
möjligt. För att minska den yta som tas i anspråk av vägen byggs 
vägsektionen vid passagen upp med hjälp av stödmurar i stället för 
som brukligt med slänter. Om murarna höjs över vägbanan kan de 
också få en funktion för avgränsning av det buller som alstras av 
vägtrafiken. En gc-väg mot Mälaren/Kalmarsand ansluter från den 
nya vägen till en befintlig viadukt under järnvägen 

Utformningen av anslutningen till G:la Stockholmsvägen ändras 

Vägen har placerats med tanke på framtida etappindelning av 
utbyggnaden av bostäder i Nya Kalmarsand. I den första etappen 
har vägen en västlig sträckning genom verksamhetsområdet med 
tanke på att utbyggnaden troligen inleds i delen närmast den 
befintliga trafikplatsen vid E18. 

Anslutningen mot S:a Bålstaleden görs med en utbyggnad av 
den befintliga vägen mot Vattenfalls ställverk, Dragelundsvägen. 
Genom det skyddsvärda området vid bäckravinen öster om 
bebyggelsen i Dragelund görs en hänsynsfull utbyggnad med 
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begränsad vägbredd på en kortare sträcka. Vägen bör byggas upp 
med hjälp av stödmurar för att minimera ingreppen i natur- och 
kulturvärdena i närområdet. Gång- och cykeltrafiken leds via en 
separat väg som kan anpassas bättre till platsens förutsättningar. 
Denna lösning har utarbetats i samråd med Länsstyrelsen. 

Vid S:a Bålstaleden byggs den befintliga T-korsningen om 
till en cirkulationsplats som behövs för att klara av de ökade 
trafikmängderna. En ny påfart med ett separat stigningsfält mot 
E18 byggs för att i synnerhet vintertid underlätta för tunga fordon, 
eftersom Bålstaleden är relativt brant.
Den nya vägsträckningen kan bli alternativ ersättningsväg för E18 
i stället för G:la Stockholmsvägen.
Trafikverket ser för närvarande över E18 med utgångspunkt från 
att tillåten hastighet på sträckan ev. ska höjas till 120 km/h. Om så 
blir fallet måste utformningen av trafikplatserna, tex vid Dragets 
tpl, ses över. 

Som en förutsättning för förstudien har den nya vägförbindelsen 
givits följande dimensionering.
Hastighet för det primära vägsystemet genom förstudieområdet 
förutsätts vara 60 km/h och motsvarande för interna lokalgatorna 
inom utbyggnadsområdena som utvecklas i detaljplanearbetet 
förutsetts bli 40 km/h.
Föreslagen vägsektion för den västra delen av vägförbindelsen 
är 7 m bred körbana med 2,5 m gångbana på ena sidan och 3 
m kombinerad gång- och cykelbana på andra sidan. I partier 
där särskild hänsyn krävs t.ex. vid Dragelundsvägen eller om 
man har för avsikt att reglera trafikmängderna genom minskad 
framkomlighet, görs vägsektionen smalare. 

ALTERNATIVREDOVISNING
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Trafikmängder 
G:la Stockholmsvägen delen öster om kommungränsen har i 
nuläget 3000 f/åmd
G:la Stockholmsvägen delen ner till Mälaren antas få oförändrad 
belastning 3000 f/åmd efter avledning av genomfartstrafik och 
tillskott från den nya bebyggelsen
G:la Stockholmsvägen vid S:a Bålstaleden antas få 5700 f/åmd 
efter tillskott med 250 bostäder enligt ny detaljplan för Kalmarsand 
E18 25000 f/åmd
S:a Bålstaleden har ca 10000 f/åmd i nuläget och antas få 14000 f/
åmd efter vägutbyggnaden
Dragelundsvägen antas få 6000 f/åmd efter vägutbyggnaden

29

Södra Bålstaleden, vy från Dragelundsvägen mot E18.

Dragelundsvägen, vy mot Bäckravinen. Befintlig grusväg vid passagen av järnvägen.
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ETAPP 2 - 100% utbyggt

S:A BÅLSTALEDEN 
15000 - 18000 f/åmd

DRAGELUNDSVÄGEN
7000 - 9000 f/åmd

VERKSAMHETSOMRÅDET
      FULLT UTBYGGT

ANSLUTNING E18 
3000 - 5000 f/åmd

NY ½ TRAFIKPLATS MED ANSLUTNING TILL E18    
MEDFÖR GOD TILLGÄNGLIGHET TILL VERKSAHETS-
OMRÅDET OCH AVLASTAR DRAGELUNDSVÄGEN, 
S:A BÅLSTALEDEN OCH DRAGETS TRAFIKPLATS
(ÄR BEROENDE AV TRAFIKVERKETS PLANERING)

ca 2000 BOSTÄDER UT-
BYGGDA

6700 f/åmd (inkl 250 
bostäder i Kalmarsand)

    4000 f/åmd 
inkl. tillskott från 
ny bebyggelse

STOCKHOLMSVÄGEN
4000 f/åmd

NY GC-VÄG ANSLUTER TILL 
BEFINTLIG BEBYGGELSE

UTFORMNINGEN AV STOCKHOLMS-
VÄGENS ANSLUTNING  MEDFÖR  
ATT TRAFIKEN DELVIS LEDS 
UNDAN FRÅN STRANDSTRÅKET 

KALMARSAND 
250 NYA BOSTÄDER  

UTVECKLING AV STRAND-
STRÅKET ÄR GENOMFÖRD

KOMPLETTERANDE VÄGDRAGNINGAR MEDFÖR 
GOD TILLGÄNGLIGHET OCH EN JÄMNARE 
FÖRDELNING AV TRAFIKSTRÖMMARNA  INOM 
OMRÅDET 

VÄGSTRÄCKNINGEN ANSLUTS MOT 
STOCKHOLMSVÄGEN GENOM BEFINTLIG 
VIADUKT UNDER JÄRNVÄGEN. 
EN EV. LJUSREGLERING GER MÖJLIGHET 
ATT STYRA TRAFIKSTRÖMMARNA  INOM 
OMRÅDET. 

CIRKULATIONSPLATS MED  
STIGNINGSFÄLT TILL E18  

KOMMUNGRÄNS UPPLANDS-BRO  

VÄSTRA VÄGEN
4000 - 6000 f/åmd

ÖSTRA VÄGEN
2000 - 4000 f/åmd

E18 TRAFIKPLATS DRAGET
UTREDS AV TRAFIKVERKET  

 

DIM HASTIGHET FÖR DET PRIMÄRA VÄGNÄTET 60 km/h
MOTSVANDE FÖR  LOKALGATOR  40 km/h

TRAFIKMÄNGDERNA HAR ANTAGITS MED UTGÅNGSPUNKT 
FRÅN ATT BOSTÄDERNA INOM OMRÅDET I GENOMSNITT 
MEDFÖR 6 FORDONSRÖRELSER / DYGN 

ALTERNATIVREDOVISNING
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Ytterligare en ny gc-väg från den västra vägen ansluter till den 
befintliga bebyggelsen vid Kalmarsand. I FÖP 2010 beskrivs 
en utveckling av tillgängligheten för rekreation och friluftsliv 
utmed strandstråket vid Kalmarsand. När etapp 2 blir aktuell 
förutsätts utvecklingsprojektet vara genomfört vilket medför 
att begränsningar har tillkommit för framkomligheten på G:la 
Stockholmsvägen. 
Föreslagen vägsektion för den östra vägen är 7 m bred körbana 
med 3,5 m kombinerad gång- och cykelbana på ena sidan. 

Etapp 2 
Den andra etappen av vägutbyggnaden förutsätts ha tillräcklig 
kapacitet för den trafikbelastning som uppstår när hela 
bostadsexploateringen i Nya Kalmarsandsområdet ca 2000 bostäder 
samt hela verksamhetsområdet vid E18 Häradsallmänningen 
är fullt utbyggt. När större del av exploateringen är genomförd 
behövs utökning av infartsvägar till området. Utbyggnad med 
den östra vägsträckningen medför god tillgänglighet, en jämnare 
fördelning av trafikströmmarna och kortare trafikrörelser inom 
området. Vägsträckningen ansluts mot Stockholmsvägen 
genom den befintliga viadukten under järnvägen. En eventuell 
ljusreglering i den trånga sektionen i viadukten ger möjlighet att 
styra trafikströmmarna inom området. 

Då trafikmängderna till området ökar behövs ytterligare en 
angöringsmöjlighet till området mot E18. En ny ”halv trafikplats” 
vid E18 med sk. höger-höger lösning föreslås i anslutning till 
den östra vägen. Det innebär en avfartsramp från väster och en 
påfartsramp mot öster. Utbyggnaden medför god tillgänglighet till 
verksamhetsområdet och avlastar Dragelundsvägen, S:a Bålstaleden 
och Dragets trafikplats. Trafik från väster kan antingen välja att 
använda Dragelundsvägen som infart till verksamhetsområdet eller 
alternativt vända i trafikplats Draget och använda de nya ramperna. 
Trafik mot öster hänvisas till Dragelundsvägen eller alternativt att 
först köra väster ut för att sedan vända österut i trafikplatsen vid 
Bro. 

Anläggande av nya trafikplatser vid E18 är beroende av samråd och 
samordning med Trafikverkets planering. Detta har diskuterats med 
Trafikverket som för närvarande ser över möjligheterna till höjning 
av tillåten hastighet till 120 km/h på den aktuella sträckan av E18. 

I partier där man har för avsikt att reglera trafikmängderna genom 
minskad framkomlighet, görs vägsektionen smalare. 

Trafikmängder 
G:la Stockholmsvägen öster kommungränsen antas få 4000 f/åmd
G:la Stockholmsvägen delen ner till Mälaren antas få 4000 f/
åmd efter avledning av genomfartstrafik och tillskott från den nya 
bebyggelsen
G:la Stockholmsvägen vid S:a Bålstaleden antas få 6700 f/åmd 
efter tillskott bostäder i Kalmarsand 
S:a Bålstaleden antas få 15000 - 18000 f/åmd efter vägutbyggnaden
Dragelundsvägen antas få 7000 - 9000 f/åmd efter vägutbyggnaden
Västra vägen antas få 4000 - 6000 f/åmd
Östra vägen antas få 2000 - 4000 f/åmd
Ny anslutning E18 halv trafikplats kan antas få 3000 - 5000 f/åmd
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DRAGELUND, HÅBO KOMMUN  FÖRSTUDIE ÖVERGRIPANDE VÄGSTRUKTUR-- 2012 04 02

ETAPP 3 - Tänkbar utveckling

VÄGSTRÄCKNING ANSLUTEN MOT 
STOCKHOLMSVÄGEN GENOM BEFINTLIG 
VIADUKT UNDER JÄRNVÄGEN. 
EN EV. LJUSREGLERING GER MÖJLIGHET 
ATT STYRA TRAFIKSTRÖMMARNA  INOM 
OMRÅDET. 

EN HEL TRAFIKPLATS MED ANSLUTNING TILL E18    
AVLASTAR  DRAGETS TRAFIKPLATS OCH MEDFÖR 
FÖRBÄTTRAD TILLGÄNGLIGHET TILL NYA BOSTADS- 
OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN.
FÖRUTSÄTTER STOR TRAFIKMÄNGD TILL VERKSAM-
HETSOMRÅDET
(ÄR BEROENDE AV TRAFIKVERKETS PLANERING)

FÖRESLAGNA VÄGDRAGNINGAR MEDFÖR GOD 
TILLGÄNGLIGHET OCH EN JÄMNARE FÖRDELNING 
AV TRAFIKSTRÖMMARNA  INOM OMRÅDET VERKSAMHETSOMRÅDET

      FULLT UTBYGGT

ca 2000 BOSTÄDER UT-
BYGGDA

CIRKULATIONSPLATS MED  
STIGNINGSFÄLT TILL E18  

S:A BÅLSTALEDEN 

DRAGELUNDSVÄGEN

UTFORMNINGEN AV STOCKHOLMS-
VÄGENS ANSLUTNING  MEDFÖR  
ATT TRAFIKEN DELVIS LEDS 
UNDAN FRÅN STRANDSTRÅKET 

STOCKHOLMSVÄGEN

UTFORMNINGEN AV GL:A STOCKHOLMSVÄGEN ÄNDRAS  
FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER PRIORITERAS 
NYA GC-BANOR BYGGS UT.  
VÄGSEKTIONEN GÖRS SMALARE OCH ANPASSAS TILL  
LÄGRE HASTIGHET I SAMKLANG MED  STRANDSTRÅKET 

E18 TRAFIKPLATS DRAGET
UTREDS AV TRAFIKVERKET  

ALTERNATIVREDOVISNING
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Etapp 3 Tänkbar utveckling
Utformningen av Gl:a Stockholmsvägen ändras så att fotgängare 
och cyklister prioriteras. 

Vägsektionen görs smalare i och med att gc-banor byggs på 
den tidigare körbanan. Vägens utformning och tillåten hastighet 
anpassas i samklang med utvecklingen av strandstråket vid 
Kalmarsand.
Dessa åtgärder för att tydligt minska framkomlighet och flöde på 
G:la Stockholmsvägen kan även genomföras i tidigare skede i 
kombination med någon av de övriga etapperna.. 

Om det visar sig att verksamhetsområdet renderar stora trafikflöden 
behöver trafikplatsen vid E18 eventuellt vara fullt utbyggd 
för att tillgodose en bra tillgänglighet till nya bostads- och 
verksamhetsområden. En fullt utbyggd trafikplats med broar över 
motorvägen och anslutande ramper i samtliga riktningar avlastar 
Dragets trafikplats och medför en betydligt trafiksäkrare lösning 
av angöringsproblematiken. 

Utbyggnaden av trafikplatsen innebär dock en mycket stor 
investering och förutsätter samplanering och någon form av 
genomförandeavtal mellan kommunen och Trafikverket.

4.4 Övriga alternativ
Fler förslag till lösningar av olika problem har tagits fram  i olika 
skeden av planeringsprocessen. I detta kapitel redovisas några av 
dessa.

Vägförslag söder om järnvägen
Möjligheterna för en ny vägdragning söder om järnvägen har 
studerats. Sweco gjorde en utredning om detta åt kommunen 2007. 

I det förslaget utgår sträckningen från den befintliga cirkulations-
platsen vid Södra Bålstaleden, följer parallellt med järnvägen norr 
om den befintliga bostadsbebyggelsen i Kalmarsand och ansluter 
till Gamla Stockholmsvägen invid vägporten under järnvägen nära 
den nuvarande kommungränsen mot Upplands-Bro. Den smala 
korridoren mellan bostadsbebyggelsen och järnvägen samt de 
stora nivåskillnader som finns utmed sträckan medför dock stora 
miljöstörningar och anläggningstekniska problem och därmed stora 
kostnader.
Förslaget utreddes dock inte vidare. I FÖP för Bålsta tätort 2010 
förordas en helt annan sträckning (litt C) som ansluter mot S:a 
Bålstaleden vid Dragets trafikplats E18. 
Alternativ för passage av järnvägen
Håbo kommun har ställt frågan till Trafikverket om passage 

Förslag till väglinje söder om järnvägen 2007 
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över järnvägstunneln (Håbotunneln) i Kalmarsand och frågan 
har besvarats i ett yttrande. Sammanfattningsvis så finns det 3 
alternativa lösningar för passage av järnvägen där alternativ 1 och 
2 är bättre än alternativ 3:

1) Vägport under järnvägen genom järnvägsbanken nära 
gränsen till Upplands-Bro kommun. Bäst alternativ utom att det 
kräver 2 dygns avstängning av tågtrafiken. 

2) Bro över järnvägen sydost om Håbotunneln Den här 
lösningen är enklast och billigast. Liten enkel provisorisk bro 
föreslås där höjderna är bra. Troligen krävs större spännvidd för 
bron än det ser ut topografiskt på kartan. En eventuell utökning 
med två spår i framtiden kan innebära att en enklare bro bör byggas 
som sedan rivs och ersätts med en permanent. Brofundamenten för 
den första bron kan komma i vägen för de spåren vid en eventuell 
utbyggnad av järnvägen. Avstängning av tågtrafiken krävs räknat 
i timmar vid sprängning. Pålning kan kanske användas i stället. 
Bron kan tillverkas i förväg och lyftas på plats. Avstängning vid 
montering om brofundamenten kommer nära. Eventuellt måste 
kontaktledningsnätet rivas. 

3) Bro över Håbotunneln Ej trafikstörande utom spräng-jobben, 
korta avbrott i trafiken för sprängning. Ett halvårs framförhållning 
minst krävs. 

Alternativ 2 är normalfallet, då någon vill bygga någonting över 
trafikerat spår. Alternativ 3 är en mycket speciell lösning som 
kräver en närmare studie.
Efter ytterligare samråd beslutades att gå vidare med det alternativ 
som beskrivs i kapitel 4.2 Förslag till ny vägförbindelse.

Alternativ till anslutning mot E18.
Studien innebär en utbyggnad av den befintliga trafikplatsen Draget 
vid E18. Den är utformad med långa magasin för större flöden in till 
området. Trafik från Stockholm får en separat tillfart till området 
från avfarten från E18 och går sedan med bro över E18. Trafik från 
Enköping kör av vid trafikplats Draget över bron Trafikplats 1 som 
infart till området. Bron över E18 fungerar som utfart från området 
och ansluter mot befintlig trafikplats norr om E18 för att inte störa 
det nuvarande trafikflödet på Bålstaleden.
Detta är en kostsam lösning och för att den ska vara rimlig bör 
delar av kostnaderna finansieras av verksamheterna inom området. 
Alternativet avskrevs som mindre lämpligt och har inte utretts 
vidare.
Alternativ anslutning till G:la Stockholmsvägen
Studien visar ett förslag med cirkulationsplats vid anslutningen 
till G:la Stockholmsvägen. Det bedömdes ge mindre effekt för 
avlastningen av trafikflödena mot Kalmarsand och utreddes därför 
inte vidare.

ALTERNATIVREDOVISNING
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4.5 Kostnadsuppskattning
Vid uppskattning av kostnaderna i förstudieskedet saknas vanligen 
underlag för att kunna göra en detaljerad beräkning. Bedömningen 
av mängder för schakt, fyllning mm bygger på efarenhetsmässiga 
uppskattningar och blir därför osäker eftersom det inte funnits 
tillgång till projekterad väglinje och terrängdata. 

Kostnadsbedömningen för förstudiens förslag till vägförbindelse 
baserar sig på typsektioner längdsträckning och erfarenhetsmässiga 
a-priser. I kommande skeden i planeringsprocessen kommer 
kostnadsdelen successivt att få ökad detaljeringsgrad.

Nettokalkyl Etapp 1 Kolumn1 Kolumn2 Kolumn4
Typ längd enh Summa
Vägsektion Huvudgator 3200 m 24 644 000
Vägsektion Enklare GC-väg 840 m 725 760
Vägsektion Stödmurar bägge sidor / tillägg 460 m 3 128 000
Antagen bergsschakt / tillägg 8960 20% 3 584 000
Anslutningar mot bef trafik 3 st 750 000

Kalkylsumma denna etapp 32 831 760

Nettokalkyl etapp 2 Kolumn1 Kolumn2 Kolumn4
Typ längd enh Summa
Vägsektion Huvudgator-ramper 550 m 4 235 688
Vägsektion Industrigata 2700 m 15 103 800
Antagen bergsschakt / tillägg 9640 20% 3 856 000
Ökade kostnader Trafikverksväg 1 omg 3 000 000
Trafikanordningar mot E18 1 omg 300 000
Anslutningar mot bef trafik / mindre problem 1 st 150 000
Kalkylsumma denna etapp 26 645 488

Nettokalkyl Etapp 3 Kolumn1 Kolumn2 Kolumn4
Typ längd enh Summa
Vägsektion Huvudgator-ramper 820 m 6 315 025
Antagen bergsschakt / tillägg 2296 20% 918 400
Bro över väg E18 L=60m B=8,5m 1 st 30 000 000
Ökade kostnader Trafikverksväg 1 omg 3 000 000
Trafikanordningar mot E18 1 omg 1 000 000
Kalkylsumma denna etapp 41 233 425

ALTERNATIVREDOVISNING
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Kolumn1 Kolumn2
Kalkylsumma etapp 1 32 831 760
Oförutsett 10% 3 283 176
Bedömdkostnad  36 114 936
Byggherrekostnader  10% 3 611 494
Bedömdslutkostnad Etapp 1 39 726 430
Kolumn1 Kolumn2
Kalkylsumma Gamla Sthlmsvägen 3 150 000
Oförutsett 10% 315 000
Bedömdkostnad  3 465 000
Byggherrekostnader  10% 346 500
Bedömdslutkostnad  3 811 500
Kolumn1 Kolumn2
Kalkylsumma etapp 2 26 645 488
Oförutsett 10% 2 664 549
Bedömdkostnad  29 310 036
Byggherrekostnader 10% 2 931 004
Bedömdslutkostnad Etapp 2 32 241 040
Kolumn1 Kolumn2
Kalkylsumma etapp 3 41 233 425
Oförutsett 10% 4 123 343
Bedömdkostnad  45 356 768
Byggherrekostnader  10% 4 535 677
Bedömdslutkostnad Etapp3 49 892 444
Kolumn1 Kolumn2
Trafikplats Bålstaleden 7 813 888
Oförutsett 10% 781 389
Bedömdkostnad  8 595 276
Byggherrekostnader 10% 859 528
Bedömdslutkostnad  9 454 804
Kolumn1 Kolumn2
Trafikplats Stockholmsvägen 2 688 400
Oförutsett 10% 268 840
Bedömdkostnad  2 957 240
Byggherrekostnader 10% 295 724
Bedömdslutkostnad 3 252 964
Kolumn1 Kolumn2
Summa Bedömd Nettokostnad 114 362 960
Summa Bedömd Oförutsett  11 436 296
Bedömdkostnad inkl Oförutsett 125 799 256
Summa Bedömd Byggherrekostnader 12 579 926
Bedömd total slutkostnad 138 379 182
Följande ingår EJ!
Trafiklinjemålning
Vägskyltningar
Berg har kalkylerats med 20% av den totala schakten
El för belysning, VA  samt övrig kanalisation

Nettokalkyl Gamla Stockholmsvägen Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5
Typ längd enh Kalkylpris Summa schakt
Ombyggnad gc-bana befintlig väg m 7 701 0 0
Anslutningar mot bef trafik / mindre problem 1200 m 2 500 3 000 000

1 st 150 000 150 000
Kalkylsumma denna etapp

3 150 000

Nettokalkyl Trafikplats Stockholmsvägen Kolumn1 Kolumn2 Kolumn4
Typ längd enh Summa
Breddade vägar 230 m 920 000
Refuger granit 860 m 1 668 400
Trafikanordningar mot Bef trafik 1 omg 100 000
Kalkylsumma denna etapp 2 688 400

Kolumn1 Kolumn2
Kalkylsumma etapp 1 32 831 760
Oförutsett 10% 3 283 176
Bedömdkostnad  36 114 936
Byggherrekostnader  10% 3 611 494
Bedömdslutkostnad Etapp 1 39 726 430
Kolumn1 Kolumn2
Kalkylsumma Gamla Sthlmsvägen 3 150 000
Oförutsett 10% 315 000
Bedömdkostnad  3 465 000
Byggherrekostnader  10% 346 500
Bedömdslutkostnad  3 811 500
Kolumn1 Kolumn2
Kalkylsumma etapp 2 26 645 488
Oförutsett 10% 2 664 549
Bedömdkostnad  29 310 036
Byggherrekostnader 10% 2 931 004
Bedömdslutkostnad Etapp 2 32 241 040
Kolumn1 Kolumn2
Kalkylsumma etapp 3 41 233 425
Oförutsett 10% 4 123 343
Bedömdkostnad  45 356 768
Byggherrekostnader  10% 4 535 677
Bedömdslutkostnad Etapp3 49 892 444
Kolumn1 Kolumn2
Trafikplats Bålstaleden 7 813 888
Oförutsett 10% 781 389
Bedömdkostnad  8 595 276
Byggherrekostnader 10% 859 528
Bedömdslutkostnad  9 454 804
Kolumn1 Kolumn2
Trafikplats Stockholmsvägen 2 688 400
Oförutsett 10% 268 840
Bedömdkostnad  2 957 240
Byggherrekostnader 10% 295 724
Bedömdslutkostnad 3 252 964
Kolumn1 Kolumn2
Summa Bedömd Nettokostnad 114 362 960
Summa Bedömd Oförutsett  11 436 296
Bedömdkostnad inkl Oförutsett 125 799 256
Summa Bedömd Byggherrekostnader 12 579 926
Bedömd total slutkostnad 138 379 182
Följande ingår EJ!
Trafiklinjemålning
Vägskyltningar
Berg har kalkylerats med 20% av den totala schakten
El för belysning, VA  samt övrig kanalisation
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5. Miljökonsekvenser
I detta avsnitt beskrivs konsekvenserna av förslaget till ny 
vägförbindelse. Konsekvensbedömningen baseras på de störningar 
som vägen ger upphov till, skyddsvärden och störningskällor i 
omgivningen samt omfattning av påverkan. Skyddsvärden och 
påverkan identifieras utifrån genomförda utredningar, kommunala 
planer, kontakter med kommun och länsstyrelse, platsbesök etc. 

Förslag till dragning och inplacering av vägsträckningen har gjorts 
med största möjliga hänsyn och anpassning till de bevarandevärda 
områden för natur- och kulturmiljö som finns i området. I 
den västra delen vid sluttningen med bäckravinen passeras ett 
mycket skyddsvärt område med nyckelbiotop och höga natur- 
och kulturvärden. Efter diskussion med Länsstyrelsen föreslås 
en hänsynsfull utbyggnad av den befintliga Dragelundsvägen.  
Ingreppen i omgivningen bör minimeras genom att vägen byggs 
upp med murar i stället för som brukligt med slänter. Vägsektionen 
hålls så smal som möjligt genom de känsligaste partierna. Vid en 
etablering av en större trafikintensiv verksamhet i området behöver 
trafikflödena studeras noggrannare och Länsstyrelsen bedömer att 
en breddning av vägen i sådan omfattning inte är möjlig.

Miljökonsekvenser natur
I förstudieområdets södra delar är naturmiljön med bla gammal 
tallskog känslig för exploatering och högre upp i området finns 
fler känsliga områden som exempelvis kring Lillsjön och enstaka 
småvatten och mindre bestånd av äldre tallskog. Delområdena 
med bevarandevärda naturvärden är i många fall så små att de bör 
kunna bevaras i det fortsatta arbetet med planer och bebyggelse i 
områdena.

MILJÖKONSEKVENSER
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Det som ändå riskerar att påverka befintliga naturvärden är t.ex. 
att skogsmiljön blir mer uppsplittrad. Det är även viktigt att ge 
områden riktig skötsel om så krävs. Det gäller t.ex. fragmenten av 
betesmark men även sandmiljöerna kring Kalmarvikens strand och 
kring Lillsjön. 

Miljökonsekvenser kultur
Den västra delen av området med dess rika kulturmiljö med det 
unika vägsystemet i fokus bör enligt den arkeologiska utredningen 
bevaras och undantas från exploatering. Området kan i stället 
utvecklas som ett förnämligt besöksmål och skapa en berikande 
miljö för kommunens innevånare och för kulturturism. Exempelvis 
med hjälp av information berätta om förfädernas resande. Inom 
övriga delar av området finns inte bevarandevärda kulturvärden i 
någon betydande omfattning. 
Länsstyrelsen kan acceptera att nuvarande väg (Dragelundsvägen) 
breddas för att tjäna som tillfartsväg till det planerade 
verksamhetsområdet i Häradsallmänningens norra del utmed E18. 
Den befintliga vägen passerar genom det hålvägssystem som är 
klassificerat som fasta fornlämningar och som Länsstyrelsen 
anser har ett mycket högt kulturmiljövärde. Den planerade 
vägombyggnaden måste därför göras så att ingrepp i 
fornlämningarna minimeras. En säker gång- och cykelförbindelse 
är viktig, den bör dock ha en egen omsorgsfullt studerad sträckning 
vid Dragelundsvägen för att minimera behovet av breddning av 
vägen genom det värdefulla området.

Markmiljöbelastning
Inom området som berörs av förstudiens förslag till vägdragning 
finns inga kända markföroreningar. 
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FÖRSLAG TILL STÄLLNINGSTAGANDE/FORTSATT ARBETE

6. Förslag till ställningstagande/
    Fortsatt arbete

Förstudiens förslag till vägförbindelse förordas som det av de 
förslag som studerats som medför största möjliga anpassning 
till befintliga förhållanden och möjlighet till flexibel utbyggnad 
i etapper vart efter behov uppkommer. Förslaget har tagits fram 
med målsättning att medföra största möjliga nytta för en successiv 
ekonomiskt anpassad utbyggnad inom Häradsallmänningen och 
Nya Kalmarsand där programarbete för detaljplanering pågår för 
närvarande. 

Vägdragningen har även i största möjliga mån utformats med 
hänsyn till bevarandevärda intressen exempelvis natur- och 
kulturvärden. Förslaget har även utformats så att störningar under 
genomförandetiden för väg och järnvägstrafik ska bli så begränsade 
som möjligt. 

Förstudien är i huvudsak ett inventeringsskede inför den fortsatta 
planeringen. Den resulterar i ett dokument där viktiga intressen 
och kvaliteter i området beskrivs, projektets mål definieras och 
möjliga lösningar för att uppnå dessa föreslås. Huvudsyftet med 
förstudien är att utgöra en bra plattform och beslutsunderlag för 
fortsatt planering.
Med utgångspunkt från förstudien beslutas vilka åtgärder som ska 
utföras / utredas samt hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.
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Buller
Inom området som berörs av förstudiens förslag till vägdragning 
finns endast ett fåtal befintliga bostäder i den nordvästra delen av 
området. 
Eventuell påverkan av buller från vägtrafik utreds närmare i den 
fortsatta planeringsprocessen och i samband med detaljplanering 
för exploatering med bostadsbebyggelse. 
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