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BAKGRUND

INTRODUKTION

SYFTE OCH MÅL

UPPDRAGET

Omvandlingen av Bålsta Centrum 
– från tätort till stad, enligt det 
av kommunstyrelsen godkända 
planprogrammet, har målet att utveckla 
centrala delar av Bålsta till ett hållbart, 
tryggt och levande centrum där det är 
lätt att använda kommunala färdmedel 
och där alla önskar bo. Studier och 
undersökningar har lett fram till ett 
antaget planprogram som nu ligger till 
grund för kommande detaljplaner.

I detta dokument presenteras en 
områdesanalys samt en analys av 
de i planprogrammet  föreslagna 
åtgärderna utifrån målen på 
sidan 32 i planprogrammet. Ett 
genomförbart gestaltningsprogram 
tas fram för hela området, som tar 
planprogrammet till en mer detaljerad 
nivå. Gestaltningsprogrammet ska 
ligga till grund för det fortsatta 
detaljplanearbetet för de olika 
delarna av planområdet. Målet är 
att Bålsta genom en väl genomtänkt 
centrumomvandling ska få sin identitet 
stärkt och förtydligad vilket i sin tur 
leder till att orten blir än mer attraktiv 
att bo och leva i.

ETTEVA Arkitekter har fått i uppdrag 
av Håbo kommun att arbeta fram ett 
gestaltningsprogram som visar hur de 
nya byggnaderna, stråken, platserna, 
torgen, kvarteren och området kring 
det nya resecentrat kommer att se ut 
och fungera samt kopplas ihop med det 
befintliga Bålsta.
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OMRÅDESANALYS - BÅLSTA IDAG
Bålsta Centrum är kommunens hjärta. 
Det har ett brett utbud av service, kultur 
och fritidsaktiviteter samt är en viktig 
omstigningspunkt för pendlare.

Centrumområdet präglas av det speciel-
la läget mellan rullstensåsens sluttning-
ar och Gröna Dalens låglänta och flacka 
mälarlandskap.

Om centrumet är kommunens hjärta kan 
Stockholmsvägen sägas vara dess rygg-
rad.

Dessa förhållanden utgör grunden för 
planprogrammets strategi för centrum-
omvandlingen från tätort till stad.
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KARAKTÄRISTISK BEBYGGELSE: ENFAMILJSHUS

PARKERING OCH ENTRÉ TILL BÅLSTA CENTRUMBÅLSTA CENTRUM

GAMLA BÅLSTA

BADPLATSEN KALMARSAND

ENTRÉ TILL BÅLSTA FRÅN PENDELTÅGET

BUTIKER I GAMLA BÅLSTA RESTAURANGER VID STOCKHOLMSVÄGEN

ÖVERSIKT - NATUR OCH STRUKTUR

GRÖNOMRÅDEN

Bålstas närhet till Mälarregionens vatten 
består av Kalmarviken, en del av Mäla-
ren samt Lilla Ullfjärden. Tätorten är inte 
orienterad mot Mälaren och det vatten-
nära läget är svårt att uppfatta.

Rullstensåsen, Bålstaåsen, sätter stor 
prägel på Bålsta tätort. Dess riktning 
strukturerar och orienterar Bålsta i nord-
väst-sydostlig riktning. Åsens rikting har 
även varit styrande för infrastrukturdrag-
ningars placering i landskapet som E18, 
järnvägen Mälarbanan och Stockholms-
vägen. I åsen bryts det naturgrus. 

Stockholmsvägen är ett identitetskapan-
de element, då denna gamla landsväg 
tillsammans med Mälarbanan berättar 
historien om Bålstas tillkomst.

Bålsta ligger på gammal odlingsmark 
som brukats för bland annat fruktod-
ling och åkerbruk. Det finns fortfarande 
fruktträd kvar i området som berättar om 
platsen historia, och åkrarna går än idag 
tätt inpå centrum via Gröna dalen. Detta 
ger Bålsta en historisk identitet  

Närheten till natur i form av ängar, vatten 
och skog är en uppenbar kvalitet.
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ÖVERSIKT - BEBYGGELSE

planområde

länsgräns

järnväg

E18

vägar

mindre vägar

bebyggelse

industri

Bålstaåsen

grustag

centrum

Bålsta har två centra, gamla Bålsta och 
Bålsta Centrum, som båda ligger längs 
Stockholmsvägen på ca tjugo minu-
ters promenadavstånd från varandra. 
Det äldre historiska centrumet, Gamla 
Bålsta, som växte fram i samband med 
järnvägens tillkomst i slutet av 1870-ta-
let med biograf, café och mindre butiker 
och verksamheter. samt det nyare, Bål-
sta Centrum, bestående av en galleria,  
(byggt 1970), bibliotek, flera sportanlägg-
ningar, vårdcentral och kommunhus, allt 
tillgängligt på gångavstånd från järn-
vägs- och pendeltågsstationen. Enligt 
den etnografiska studien från 2012 fung-
erar det äldre centrumet som en social 
mötesplats medan det nya centrumet 
används för kommersiella ärenden. 

Bostadsbebyggelsen ligger orienterad 
dels längs Stockholmsvägen/ Mälarba-
nan och dels som separata enklaver i en 
”ö-struktur”.

Större delen av Bålstas utbyggnad sked-
de under en tid då bilen var vägledande i 
planeringen. Avstånden är relativt långa 
och bebyggelsen består främst av villa-
mattor, planerade utifrån SCAFT-princi-
pen vilket skapat ett bilberonde samhäl-
le med leder och bostadsområden med 
återvändsgränder.

0                                                    1 km

N

Lilla 
Ullfjärden

Kalmarviken

Uppsala län

Stockholms län
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ÖVERSIKT - GATOR & CYKELVÄGAR

planområde

järnväg

E18

huvudvägar

lokalgator

cykelvägar

tågstation
0                                                    1 km

N

Motorvägen E18, järnvägen och Stock-
holmsvägen löper parallellt genom Bål-
sta.

Stockholmsvägen fungerar som entré 
till Bålsta, den går genom gamla och 
nya Bålsta centrum och kopplar på E18 
. Utifrån Stockholmsvägen är vägnätet 
uppbyggt kring två ringleder, Kalmarle-
den/Centrumleden och Kalmarvägen/
Kraftleden. Från ringlederna når man 
bostadsenklaver via säckgator. 

Järnvägen som går genom Bålsta längs 
åsens södra fot har sin station inom pla-
nområdet. Tidigare låg den i gamla Bål-
sta. Pendeln till Stockholm har sen 2001 
sin slutstation på Bålstas tågstation. 
Här tar reguljär tågtrafik österut vid. En 
eventuell spårutökning till dubbelspår 
norrut är under utredning. En sådan ut-
ökning skulle möjliggöra pendling med 
kvartstrafik men också öka bullernivåer 
i spårområdets närhet.  Ett spårreservat 
för Mälarbanan sker om spåren i den för-
djupade översiktsplanen (FÖP). 

Cykelvägnätet är väl utbyggt och trafiken 
löper främst på trafikseparerade cykel-
banor i grönytorna mellan bostadsen-
klaverna. 

Gångtrafik är inte prioriterad i ortens ga-
tuplanering vilket kan skapa otydlighet 
och otrygghet. 
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ÖVERSIKT - GRÖNSTRUKTURER

Bålstas grönstruktur består av rull-
stensåsens sluttningar samt skogs-
partier med insprängd bostadsbebyg-
gelse. Åsvegetationen domineras av tall. 
Åkerlandskapet innehåller holmar och 
skogspartier med bryn och blandskog 
där tall dominerar skogspartierna mot 
Mälaren.

Den flacka åkermarken som omsluter 
Bålsta skapar långa siktlinjer över fälten.

Två offentliga badplatser finns i anslut-
ning till tätorten.  Kalmarsand badplats 
längst in i Kalmarviken samt badplat-
sen i Ekillaåsens naturreservat norr om 
samhället (utanför kartan).

Strax norr om stationen startar Upp-
landsleden, en vandringsled som går via 
Bålstaåsen genom Håbo kommun till 
kommunens nordligaste punkt. I Bålstas 
södra del finns Vibyspåret, ett motions-
spår, samt Torresta naturstig.

0                                                    1 km

N

planområde

järnväg

vandringsled

dike

grönområde

åkermark

grustag

badplats
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0                            100 m

Arbets-
förmedling

Bensinmack

Kyrka

Galleria

Huvudentré

Loka Förskolaler
Lokaler

Station

Bålstaåsen

Grustag

Busstorg

Badhus

Skatepark
Ishall

Friidrott

Gröna Dalens IP
Fotbollsplaner

Gröna Dalenskolan 
F-6 

Vårdcentral

Centrumstråket

Badhusvägen

Centrumleden

Stockholm
svägen

Perrong
UL

Perrong
SL

Kommunhus

Bildingscenter:
Håbo Bibliotek
Gymnasieskola

Sporthall

N

PROGRAMOMRÅDET
rullstensås

grustag

sport/park

entré

inlastning

gångtunnel

planområde

byggnad

Planområdet innehåller idag bland an-
nat; tågstation, busstorg, kommunhus, 
vårdcentral, badhus, ishall, arbetsför-
medling, galleria, förskola, bensinmack, 
bildningscentrum med bibliotek, gymna-
sieskola, sporthall och teater.

De befintliga byggnadernas entrésitua-
tion och varuinlastning är viktiga förut-
sättningar för att möjliggöra en utveck-
ling till föreslagen kvartersstruktur.

Den nya skateparken som placerats i 
gårdsrummet mellan ishallen, simhallen 
och gymnasieskolan har potential att ut-
vecklas till en mötesplats.

Gröna dalens IP direkt söder om planom-
rådet påverkar planeringen genom att 
utgöra en tydlig målpunkt i närområdet.

Direkt öster om planområdet ligger verk-
samhetslokaler längs centrumstråket i 
kv. Mansängen. Dessa påverkar plane-
ringen av framtida kvarter och gator via 
sin nuvarande marknivå.
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KOMMUNHUS
1987

VÅRDCENTRAL
1977

BILDNINGSCENTRUM
1970

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

NOVILLA
1990

STOCKHOLMSVÄGEN

MANSÄNGEN
ombyggt 1997

Lamellhus

ÄLDREBOENDE
Punkthus

Enfamiljshus-
bebyggelse

TÅGSTATION
1996

GRUSTAG

BÅLSTAÅSEN
Rullstensås

GALLERIA
1970

tillbyggd 1990

BANK
1977

HISTORIK
Bålsta centrum sett från söder. 

Bebyggelsen i centrum är från 1970 talet 
och framåt. Centrum domineras av gene-
rösa markförlagda parkeringsytor samt 
de två stora låga byggnaderna Centrum-
byggnaden och Bildningscentrum Jan 
Fridegård. Byggnaderna har utformats 
i syfte att fylla tydliga funktioner som 
handel och kommunal service. Kv Novilla 
är det enda exemplet på en ambition att 
blanda bostäder och verksamhetsloka-
ler.
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Programrådet centreras runt den befintliga Centrum-
byggnaden som innehåller ca 35 butiker. 

Flera bottenvåningar i Mansängens bostadsområde 
innehåller butiker och längs Stockholmsvägen ligger 
några fritt placerade fastigheter med bl.a. restaurang 
och bensinmack.

handel

Norra entrén till gallerian Bålsta Centrum

BEBYGGELSETYPOLOGIER

Programområdet innehåller idag få bostäder. Idag bor 
här ca 90 personer i kv Novilla som sitter ihop med gal-
lerian. 

Bebyggelsen i anslutning till programområdet består 
dock nästan uteslutande av bostäder, både flerfamiljs-
hus och småhusområden. Större delen av Bålstas sam-
manlagda bostadsutbud är småhusområden medan 
andelen flerfamiljshus är relativt stor i anslutning till 
progamområdet.

flerbostadshus + småhusbebyggelse

Flerbostadshuset Novilla med varuinlastning till gallerian

Centrum domineras av byggnader med offentligt inne-
håll. Stationsbyggnad, kommunhus, vårdcentral, ishall, 
simhall, Centrumbyggnaden ,Bildningscentrum med 
bibliotek, gymnastikhall, gymnasieskola och bowling-
hall. Entrésituationerna är otydliga samtidigt som fa-
saderna ofta är slutna och upplevs som baksidor.

Två förskolor finns inom programområdet.

offentlig verksamhet

Ishall och badhus med entré och baksida sida vid sida

Symbolen visar var fotot är taget
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TRAFIK

Programområdet innehåller Bålstas nod för kollektiv-
trafik med buss och tåg. 

Stockholmsvägen löper genom programområdet. An-
dra viktiga gator är Centrumleden, Centrumstråket och 
Badhusvägen. 

Bilen är prioriterad i centrum och framkomligheten 
med bil är bekväm.

Den främsta markanvändningen inom programområdet 
idag, är bilparkering. Parkeringarna är i ett plan och är 
koncentrerade i anslutning till tågstationen, omringar 
gallerian Bålsta Centrum och ligger som en buffert mot 
omgivande bostadsområden. 

Parkeringarna skapar en ogästvänlig entré om man fär-
das till fots eller med cykel.

Genom programrådet sker transport med cykel och till 
fots främst längs stråk separerade från biltrafik. 

Undantaget är Stockholmsvägen längs vilken en cykel-
väg går som kopplar norrut mot Gamla Bålsta och söde-
rut mot Kalmarsand badplats.

Gångtrafik från stationen mot centrum leds i tunnel un-
der Stockholmsvägen.

biltrafik + järnväg gång- och cykelvägar bilparkering

Gång- och cykelväg i grönt trafikseparerat stråk mot centrumStockholmsvägen norrut Parkering i två nivåer nordost om Mansängen
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Parken vid kommunhuset är den enda anlagda parken 
med traditionella parkvärden som t.ex. planteringar, 
häckar och hög skötselnivå. Parken är vänd mot kom-
munhuset och skärmas av mot omgivningen via klippta 
häckar. Lekplatser saknas inom området.

Senaste tillägget i området är en skatepark från 2011. 

Söder om planområdet ligger Gröna Dalens IP som be-
står av fotbollsplaner och en friidrottsanläggning. Ett 
koloniområde finns också här (utanför kartan).

Rullstensåsen Bålstaåsen, är starkt karaktärsskapan-
de med tallbevuxna sluttningar. 

I söder ligger åkermark och den flacka Gröna dalen. Ett 
fuktstråk i form av dike går genom Gröna dalen och lö-
per ut i Kalmarviken nära småbåtshamnen. 

Bålstaåsens topografi är och har varit styrande i plan-
läggningen av samhället. Nivåskillnaderna har hante-
rats via skiftande lösningar för varje enskilt byggpro-
jekt i centrum. Trappor och angöringsramper är vanliga 
för att lösa kommunikation, angöring och tillgänglighet 
till Stockholmsvägen från kvarter söder om vägen.

Tunnel upp till tågperrongen vid Bålstaåsens södra fotTallbeklädd sluttning ner mot centrum Bålsta skatepark

GRÖNSTRUKTURER

+42

+16
+13

+12

+6

+5

+22

+35

+35

landskapselement topografi anlagd park, gröna stråk + sport
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Ett tydligt gångstråk löper från buss-/tågstationen till 
Centrumbyggnadens norra entré, vårdcentralen och 
Bildningscentrum Jan Fridegård. Stråket är idag planskilt 
och går ner i gångtunnel under Stockholmsvägen.

Två gång- och cykelstråk möts i centrum i öst-västlig rikt-
ning. I väster kopplar det mot gamla Bålsta centrum och 
passerar i gångtunnel under Centrumleden. Österut går 
stråket genom Mansängen vidare mot småhusbebyggel-
sen.

Det är ont om tydliga offentliga platser. Platser av mer 
subtil karaktär som samlar folk är entréer till gallerian. 
Huvudentrén i öster tenderar att fungera som ett minit-
org med torghandel och tillfälliga arrangemang.

Torgytan vid södra entrén har ett soligt läge men sak-
nar folkliv pga. att inga verksamheter vänder sig ut mot 
platsen och anslutande stråk är otydliga. 

Sportytorna i Gröna Dalen genererar folkliv och utgör en 
viktig mötesplats.

Den tydligaste barriären utgörs av järnvägen. Stock-
holmsvägen fungerar som en barriär i vissa partier där 
gångtunnlar och trappor har fått lösa problematiken 
för rörelse till fots.

Åsen skapar en barriär i form av kraftiga nivåskillnader 
samt det aktiva grustaget. Nivåskillnaderna skapar ut-
maningar för tillgängligheten med avseende på byggda 
anpassningar till olika funktionshinder. Idag saknas 
tillgänglighetsanpassning på många platser.

Stråk genom centrum från Gröna dalenTorgyta i centrum Trappa från Mansängen upp till Stockholmsvägen

TILLGÄNGLIGHET
målpunkter + offentliga platser stråk + kopplingar barriärer
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TRAFIK
biltrafik + järnväg

bilparkering

gång- och cykelstråk

TILLGÄNGLIGHET
målpunkter + offentliga platser

barriärer

stråk + kopplingar

BEBYGGELSE

flerbostadshus + småhusbebyggelse

offentlig verksamhet

handel

topografi

+42

+16
+13

+12

+6

+5

+22

+35

+35

GRÖNSTRUKTUR
landskapselement

anlagd park, gröna stråk + sport 

PLANOMRÅDETS KARAKTÄR - GRAFISKT BESKRIVEN
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PLANOMRÅDETS KARAKTÄR - KARTÖVERSIKT
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Stationen ligger strategiskt, nära Bålsta Centrum, 
ändå upplever besökaren att han kommer till ett 
odefinierat stadsrum, där det inte är självklart åt 
vilket håll man ska gå, eller hur långt, för att hitta 
offentliga rum och verksamheter. 

En önskvärd egenskap i stadsmiljön är att 
utformningen av stadens byggnader, kvarter och 
torg gör det lätt för besökaren att hitta rätt utan en 
mängd pilar och skyltar. Så är det inte i Bålsta.

Dagens utformning av bussparkeringen är den 
minst föredragna, då den tvingar passagerare att 
korsa busskörfälten. 

idag finns det 14 hållplatslägen för bussar på 
området. Bussarna passar in pendeltågtrafikens 
halvtimmescykel, resulterande i att flertalet 
bussar anländer och åker samtidigt.

STYRKOR & SVAGHETER - RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDET

1 ANKOMST 2 ÖVERBLICKBARHET 3 BUSSPARKERING

Stationsområdet och dess närmaste omgivning 
är idag nästan utan bebyggelse. Besökaren möter 
parkeringar och stora tomma ytor.

Den enda byggnaden på området är idag 
vänthallsbyggnaden som också rymmer grillkiosk 
och taxicentral. Det är en byggnad som erbjuder 
passageraren skydd från vädrets makter men inte 
så mycket mer.

4 NÄROMRÅDET 5 VÄNTHALL

I verkligheten ligger affärer, bibliotek, vårdcentral, 
kommunhus, skola och sportanläggningar m.m.  
inom några minuters promenadavstånd från 
stationen.

RESECENTRUM & STATIONSOMR.     -  +
1 ankomst  oklart var centrum ligger nära till centrum

2 överblickbarhet  skyltar behövs  förtydligande behövs

3 bussparkering  passagerare korsar väg bra läge nära station

4 närområde  otrygg tom omgivning plats finns att förtäta med bostäder

5 vänthall   lång väntan på tåg   öka utbud på handel 

2
14

3

5
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TORG & PARKER  -   +
1 kommunhuspark   uppfattas halvprivat bra sittplatser  finns

2 överdäckning centrumhus  ödsligt   torg på centrum

3 skatepark   ligger på baksideläge välbesökt

4 plats bildningscenter  gles aktivitet  samlingsplats idag

5 inomhustorg   brist på utomhus serveringar välanvänt matställe

6 centrumparkering   stor ödslig yta  spontan mobil försäljning 

En skatepark finns mellan bildningscenter och 
ishallen. Parken verkar välbesökt, men upplevs 
placerad i sin omgivning lite på måfå, då den sak-
nar omgivande landskapsbehandling.

Kommunhusparken upplevs som halvprivat, även 
om det finns bord och bänkar utställda. Den häck 
som omger parken bildar en barriär.

Enligt källor upplevs platsen mellan 
bildningscentrum och centrumhuset som en plats 
där man samlas.

En yta stor som ett torg eller plats finns på 
överdäckningen över centrumhuset i anslutning till 
bostäderna. Den är ödslig.

STYRKOR & SVAGHETER - TORG OCH PARKER

3 SKATEPARK1 KOMMUNHUSPARK 4 PLATS VID BILDNINGSCENTER2 ÖDSLIGT TORG/PLATS

1

2

3
4

5
6

Bålsta centrum har mer välanvända platser 
inomhus än utomhus. En varm högsommardag 
är restaurangen inne i gallerian fullsatt i brist på 
utomhusalternativ.

Ett hörn av parkeringen  fungerar här som 
torgplats.

5 INOMHUSTORG 6 CENTRUMPARKERING/TORG-
FUNKTION
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Man kan urskilja några stråk för gångtrafikanter 
i Bålsta. Ett stråk går från stationen ner under 
gångtunneln, vilket leder till baksidan av Bålsta 
Centrum samt till vårdcentralen,  bibliotek och 
badhus mm.

Ett annat stråk går från centrumparkeringen ner 
mot gröna dalen.

Ett välanvänt stråk går mellan gamla Bålsta och 
Mansängen.

Det mest använda stråket för både bil och 
cykel. Många olika verksamheter ligger längs 
Stockholmsvägen, vilken är en central väg genom 
Bålsta. 

Längs Stockholmsvägen håller Bålsta Centrum 
på att byggas ihop med Gamla Bålsta, men 
fortfarande upplevs det som att två centrum finns.

STYRKOR & SVAGHETER - STRÅK

2 MOT GRÖNA DALEN1 KOPPLING TILL CENTRUM 3 FRÅN GAMLA BÅLSTA 
TILL MANSÄNGEN

4 STOCKHOLMSVÄGEN

1

4

2

3

STRÅK  -    +
1 stråk centrum  upplevs som ett baksidesstråk bra genväg till verksamheter

2 centrum - gröna dalen otydligt stråk   trädplanteringar

3 gamla bålsta -mansängen lite tråkigt, monotont    alternativ till Stockholmsv

4 Stockholmsvägen  är mer en trafikled än en stadsgata   passerar många verksamheter
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ENTRÉER   -   +
1 & 2 galleriaentréer       tydliga, lätta att hitta

3         galleriaentré   baksideskaraktär      
4 & 5 entréer till simhall och ishall svåra att hitta    

6         lastintag till ICA  skapar en barriär  bostäder ovanpå 
7         lastintag till systembolaget placerat vid gångstråk    
 

1 GALLERIAENTRÉ 2 GALLERIAENTRÉ 3 GALLERIAENTRÉ

6 LASTINTAG

4 SIMHALL 5 ISHALL

7 LASTINTAG

1

2

3

67

5
4

Entré till Bålsta Centrum, huvudentré belägen mitt 
i byggnaden mot den stora parkeringen i söder.

Entré till centrum från det som upplevs som bak-
sidan. Här finns en restaurang med möjlighet att 
sitta utomhus.

Baksideskaraktär. En stor skylt har satts upp för 
att entrén ska uppmärksammas.

Lastintag till Bålsta centrum är placerad i direkt 
anslutning till Stockholmsvägen och är det första 
den bilburne besökaren ser av centrumbyggnaden.

Utformningen av byggnadens andra lastintag ger 
området en känsla av baksida, trots att vi på andra 
sidan gatan har entrén till vårdcentralen.

STYRKOR & SVAGHETER - ENTRÉER

Detta är huvudantrén till badhuset. Svår att upp-
täcka även om man står bara några meter bort, 
upplevs som en baksida.

En stor skylt visar vad som är entrén. Form-
givningen av entrén bidrar till baksideskarak-
tären av detta område, trots att vi står vid en 
framsida.
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BOSTÄDER  -    +
1-6   saknas:kvartersbebyggelse    finns: småskalig bebyggelse

   saknas: små lägenheter  finns: lamellhus, punkthus

STYRKOR & SVAGHETER - BOSTÄDER

1 OVAN CENTRUMBYGGNADEN 3 MITT EMOT VÅRDCENTRALEN 4 MITT EMOT KOMMUNHUSET2 MITT EMOT SIMHALLEN

6 GAMLA BÅLSTA5 MANSÄNGEN12

3 4

5

6

Bostadsbebyggelse inom planprogrammet 
med entré mot Stockholmsvägen samt mot 
centrumbyggnadens takplan. 

Modulbygge med synliga skarvar, rosa puts,

Småskalig bebyggelse i 1-2 våningar i trä, falu 
rödfärg.

Flerbostadshus i lös kvartersstruktur, rött tegel. 
Fyra våningar.

Punkthus i puts, fem våningar.

Flerbostadshus, lamellhus i tre våningar. Rött 
tegel.

Fristående bebyggelse i trä eller tegel. Röd, vit eller 
gulmålade. Två- eller trevånings bostadshus ofta 
med verksamheter i bottenvåning.
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22 m

34 m

GATURUM   -    +
1 Stockholmsvägen vid Gla Bålsta      kantstensparkering, lätt att  
       uträtta ärenden, träd

2 Stockholmsvägen vid Bålsta C för brett gaturum,  trädplanteringar

    upplevs som genomfartsväg    

STYRKOR & SVAGHETER - STOCKHOLMSVÄGEN

2 BÅLSTA CENTRUM1 GAMLA BÅLSTA

1 2

Kantstensparkering, trädplanteringar. 
Verksamheter i bottenvåningar med entréer ut mot 
Stockholmsvägen. Ett småskaligt centrum.

Ett fåtal verksamheter nås via infarter från 
Stockholmsvägen. Här upplevs vägen mer som en 
led mellan målpunkter än som en gata i en tätort.

96 m
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PARKERING  -    +
  Stora ytor med markparkering upplevs    Bra för handeln med

  som barriärer samt bidrar till intrycket   lättillgänglig parkering 
  av ett externt köpcentra utanför en tätort. 

STYRKOR & SVAGHETER - PARKERING

3 PENDLARPARKERING1 VID CENTRUMHUSET 2 VID STATIONEN

1

2

3

Idag finns 1212 parkeringsplatser inom 
planområdet. Dessa är förlagda på öppna ytor i ett 
plan och är koncentrerade kring anslutningarna 
till stationen, kring gallerian i Bålsta centrum 
samt som en buffert mot genomfartsgatorna för 
omgivande bostadsområden.

De stora parkeringsytorna skapar en ogästvänlig 
entré och de lite avskilda pendlarparkeringarna 
kan upplevas som otrygga.

144 st

167 st

85 st

203 st

105 st
49 st

224 st

25 st

207 st

BEFINTLIG PARKERING
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GÅNG & CYKEL  -    +
   cykelparkeringar kan förbättras Många cykelvägar, 

    cykelparkering under tak saknas smidigt med

        planskilda korsningar, 

STYRKOR & SVAGHETER - GÅNG OCH CYKEL

1 & 2 GÅNG OCH CYKELVÄG LÄNGS STOCKHOLMSVÄGEN 3 & 4 PLANSKILD GÅNG OCH CYKELVÄG 

1

2

3
4
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SAMMANFATTNING AV OMRÅDESANALYSEN

Närheten till vatten och natur är 
slående.

Stationen ligger strategiskt placerad 
vid Stockholmsvägen samt Bålstas 
kommersiella centrum där även 
sport, skola, bibliotek, vårdcentral 
och kommunhus finns på korta 
gångavstånd

Det finns obebyggd stationsnära mark.

Det finns ett utbyggt nät av cykelvägar 
som kopplar ”bostadsöarna” med 
varandra och med Bålsta centrum.

Bebyggelsen nära centrum erbjuder 
bostäder både  i enfamiljshus och 
flerfamiljshus..

Nivåskillnader mellan åsen och 
centrum utgör en viktig förutsättning 
och kräver omsorg i planeringen.

Bålstas äldre centrum med 
dess småskaliga bebyggelse och 
verksamheter mot Stockholmsvägen 
bidrar till  Bålstas karaktär på ett 
positivt sätt.

KVALITÉER I BÅLSTA: BEHÖVER FÖRBÄTTRAS:
Närheten till vatten och natur upplevs 
inte i Bålsta centrum.

Det är oklart var centrum ligger vid 
ankomst med järnväg. 

Omgivningen i Bålsta centrum upplevs 
otrygg och tom. 

Upplevda barriärer: Inlastningen till 
ICA ugör en barriär. Stockholmsvägen 
upplevs som en barriär. Stora områden 
med markparkeringar upplevs också 
som barriärer i centrala Bålsta.

Ingen tydlig självklar plats, torg eller 
park finns där det är naturligt att 
träffas, äta en glass eller uppehålla sig 
utomhus.

Större delen av centrumområdet 
uppfattas som baksidor.

Entréer till många verksamheter är 
svåra att hitta trots skyltar. (t.ex.Ishall, 
simhall, bowling)

Samhället domineras av bilplanerad 
småhusbebyggelse som resulterat i en 
spridd ö-struktur i landskapet.

 På en knapp kilometers avstånd 
från gamla Bålsta finns det nyare 
kommersiella centrat som upplevs 
anonymt med stark baksideskaraktär. 
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MÅL FÖR CENTRUMS UTVECKLING

PLANPROGRAMMETS NYCKLAR
I Planprogrammet finns målbilden sammanfattad i ett antal nycklar. Dessa har 
tagits i åtanke i konsekvensanalysen.

MÅL

•	 Bygga fler bostäder och 
komplettera det befintliga utbudet 
med nya boendemiljöer.

•	 Möjliggör en stadsbebyggelse 
med blandat innehåll och ett 
identitetsskapande torg.

•	 Förbättra tillgängligheten till 
stationen och öka dess attraktivitet 
som bytespunkt. Skapa fler 
pendlarparkeringar för att göra det 
mer attraktivt att åka kollektivt. 

I Planprogram för Bålsta centrum - från tätort till stad, av Håbo kommun 2012, beskrivs den planerade utvecklingen av Bålstas 
centrala delar, samt de nyckelstrategier som ska användas för att nå syftet:

 MÅL

I analysen står mål, hämtade från 
planprogrammet, infogade i varje 
avsnitt.

Målen är infogade efter relevans 
med avsnittets innehåll. Det gör 
att en del mål återkommer under 
flera avsnitt. 

KOMMENTAR 
Under kommunens mål finns ibland en 
KOMMENTAR som är ett tillägg eller en 
slutsats till avsnittets innehåll. 

UNDERLAG:

Som underlag finns tre olika källor 
som sinsemellan varierar:

1) Planprogrammet

2) Programmet som digitalt ritningsun-
derlag

3) Fysisk modell.

Främst har planprogrammets bildma-
terial använts som underlag. I det fort-
satta arbete tas hänsyn även till den 
vision som kommer i uttryck i det sam-
lade underlagsmaterialet.

•	 Underlätta för vardagsresor med 
gång och cykel genom att samla 
viktiga målpunkter vid stationen. 

•	 Göra det mer attraktivt gå och cykla 
genom att skapa välfungerande 
gång- och cykelstråk till centrum 
och stationen samt cykelparkeringar 
med tak. 

•	 Ersätta centrumbyggnadens många 
baksidor med framsidor.

•	 Förstärka grönstrukturen med fler 
parker och grönytor av hög kvalitet.

•	 Utveckla Stockholmsvägen till en 
stadsgata med bebyggelse på båda 
sidor.

•	 Skapa bättre kopplingar mellan 
stationen och centrum genom 
tydligare orienterbarhet och 
sammanhängande gångstråk. 

•	 Skapa ett tydligt och attraktivt 
stråk från Bålsta centrum till 
Aronsborgsviken, genom Gröna 
dalen.
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IDAG är Bålsta C en plats du gör dina 
ärenden med bil. Du uppehåller dig 
inte i centrum. Detta gör centrum till 
en ofta öde och identitetslös plats som 
inte utnyttjas “mer är nödvändigt” av 
besökare.

Trendethnography AB genomförde 2012 
en studie på uppdrag av kommunen. Den 
kallades för “en etnografisk kartläggning 
av mobilitet och vardagsliv i Håbo kom-
mun”. I denna redovisar de invånarnas 
syn på sin hemkommun och på orten 
Bålsta.  

Invånarna talar främst om sitt eget hus 
när de nämner Bålsta. Bålsta Centrum 
beskrivs mer som en funktion än som en 
plats.  

Bilden av hemorten och den identitet 
man ger Bålsta är varierad och individu-
ell.

BÅLSTAS IDENTITET

FLER BOSTÄDER & FLER CYKLISTER

Planprogrammets fokus på nya centrum-
nära bostäder skapar ett större flöde av 
människor i Bålsta Centrum då det blir 
enkelt att komplementhandla ofta än om 
du måste ta bilen till Centrum.   

När cyklister och fotgängare får företrä-
de erbjuds också möjligheten att bli en 
av dem. Då genereras en mer tillgänglig 
stad och Bålsta Centrum blir en plats 
som utnyttjas, som attraherar besökare. 
En plats som man åker till och inte bara 
pendlar från.  

IN-PARKERA-UT

I FRAMTIDEN ska Bålsta få ett le-
vande centrum, där du når centrum lika 
lätt till fots eller till cykel, där det finns 
platser att landa på och stanna upp i 
och där du gärna tar dig tid för spon-
tanbesök.  Det ska vara lätt att parkera 
sin bil vid centrum även i framtiden.

ETT LEVANDE CENTRUM

KOMMENTAR
Individen i centrum, variation och val-
möjligheter tillhör Bålstas identitet 
idag, vilket är värt att stärka genom 
gestaltningsprogrammet.

Med en stadskärna som visar ett tyd-
ligt sammanhang kommer även be-
sökare utifrån att lätt kunna hitta dit 
man vill genom identitetstärkande 
arkitektur.

Att åstadkomma detta kräver ett tyd-
ligt och starkt koncept som är lätt att 
förstå och jobba efter.

BÅLSTAS IDENTITET,

MÅL:

Bålsta ska gå från sömnig tätort 
till levande småstad. 
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STADSPLAN
Analysen av planprogrammet utgår från 
den stadsplan som presenteras i plan-
programmet, den fysiska modellen, dwg-
underlag, samt kompletterande grafik 
som finns i planprogrammet. 

Underlagen är inte helt samstämmiga, vi 
har tagit fasta på visionen och den gene-
rella bild som förmedlas även om mått 
och utformning av kvarter varierar en hel 
del mellan underlagen. Samtliga visar re-
lativt smala huskroppar på mellan 8-10 
m. De smala huskropparna bedöms inte 
vara realistiska, och  är troligen inte stu-
derade i planprogrammet. Kvartersstruk-
turerna i underlagen stämmer generellt 
med varandra fast med variationer.

Stadsplanen visar en tydlig vision om ett 
integrerat gatunät med syftet att erbjuda 
många alternativa vägar att ta sig fram.

STADSPLAN,

MÅL:
Möjliggör en varierad 
stadsbebyggelse och skapa 
välfungerande gång- och 
cykelstråk till centrum och 
stationen för att göra det enklare 
att lämna bilen hemma. 

KOMMENTAR
Planprogrammet skapar den variation 
och mångfald som en stadskaraktär 
bygger på genom ett integrerat gatu-
nät med få barriärer.

Inom planprogrammet utgör Cen-
trumbyggnaden (då den är stängd) 
samt bildningscentrum barriärer.

Valet av gaturumsbredd är bl.a. be-
roende av byggnadshöjderna. I plan-
programmet redovisas de tre gatu-
rummen med byggnader med samma 
våningshöjder. Ett bredare gaturum 
tål högre byggnader än ett smalt.

Även bostädernas kvaliteer bör beak-
tas i val av gaturumsbredder.

N

Möjliga vägar att gå

Begränsad möjlighet att ta 
sig fram
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GATUNÄT & GATURUM,

MÅL:
Möjliggör en varierad 
stadsbebyggelse och skapa 
välfungerande gång- och 
cykelstråk till centrum och 
stationen för att göra det enklare 
att lämna bilen hemma. 

KOMMENTAR
Valet av gaturumsbredd är även bero-
ende av byggnadshöjderna. I planpro-
grammet redovisas de tre gaturum-
men med byggnader i fyra våningar. 
Ett bredare gaturum tål högre bygg-
nader än ett smalt.

Även bostädernas kvaliteer bör beak-
tas i val av gaturumsbredder.

Shared space-lösningen är en intres-
sant lösning då studier visar på att 
man kan minska olycksrisk i ett gatu-
rum där alla måste ta hänsyn till var-
andra. Dessutom skapas naturligt en 
lugnare trafik som lämpar sig väl i en 
bostadsmiljö. 

GATUNÄT OCH GATURUM
I planprogrammet presenteras tre typer av gaturum för plan-
området. I alla tre typer finns grönytor inritade. Detta för att det 
finns en önskan att skapa en grön miljö även i gaturummen. 

Den första gatutypen kallas Integrerat transportrum och har en 
gaturumsbredd på 26 meter. Denna gatutyp gäller för Stock-
holmsvägen och Centrumleden. I detta gaturum samsas bilister, 
cyklister och gångtrafikanter, men var och en på en särskilt an-
visad kör- eller gångbana. Cykelbanor finns på var sida om vä-
gen, en i vardera körriktning. I Integrerat transportrum avskiljs 
kantstensparkeringen från cykelbanorna med en grönyta för 
trädplantering. 

Den tredje typen av gaturum kallas Integrerat frirum. En gång-
fartsgata, ett slags shared space-lösning. Gaturummets bredd 
är här 11 meter, och här ska bilister, cyklister och gångtrafikan-
ter nyttja samma utrymme och kör- och gångbana.

INTEGRERAT FRIRUM

INTEGRERAT TRANSPORTRUM

Den andra typen av gaturum kallas Mjuktrafikrum med en gatu-
rumsbredd på 16 meter. Denna gatutyp ska appliceras på vägar 
runt centrumdelen, på Centrumleden norr om Stockholmsvägen, 
samt en del vägar i det blivande bostadsområdet mellan Stock-
holmsvägen och järnvägen. I gaturummet Mjuktrafikrum kom-
bineras gång- och cykelbana på ena sidan av gatan, medan den 
andra sidan får en bredare gångbana. Kantstensparkeringen 
kombineras med grönska, där parkeingsrutorna bryts upp träd-
planteringar. 

MJUKTRAFIKRUM

Stockholmsvägen ÅDT vardag: 9167

Centrumleden ÅDT vardag: 5682

TRAFIKMÄNGD

26

16

11
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Stockholmsvägen, det främsta stråket 
genom Bålsta idag, blir en stadsgata av 
typen integrerat transportrum med verk-
samheter och bostäder på båda sidorna. 

Promenad- och cykelstråk läggs längs 
denna gata, vilka binds ihop med övriga 
möjliga promenadstråk.  Av dessa poäng-
teras vikten med ett stråk mot Mälaren.

GATUNÄT & GATURUM - STOCKHOLMSVÄGEN

BEFINTLIG BYGGNATION NY HUSKROPP

STOCKHOLMSVÄGEN

BOSTÄDER VERKSAMHETER

Etapp 2+3
Sektion genom nya kvarter och järnväg

Möjliggör en stadsbebyggelse 
med blandat innehåll

Utveckla Stockholmsvägen till 
en stadsgata med bebyggelse på 
båda sidor.

KOMMENTAR
Att transformera Stockholmsvä-
gen till en stadsgata istället för en 
genomfartsväg ”på väg till Stockholm”  
är en huvudpunkt i planprogrammet, 
och enormt viktig del i programmet 
för Bålstas förvandling från tätort till 
stad.

Denna förändring gör att det blir nå-
got besvärligare att ta sig fram med 
bil till förmån för cyklister, fotgängare 
och stadslivet.

Stockholmsvägens sträckning och 
utformningen av rondellerna bör 
utredas med tanke på planerad intil-
liggande bebyggelse, samt önskan att 
få en stadsgata och inte en genom-
fartsväg.

Vägen kan behöva förskjutas och 
rondellmitternas läge  studeras. 
Frågan om rondeller kan bytas ut mot 
trafikljuskorsningar till förmån för 
stadskaraktären bör undersökas.

STOCKHOLMSVÄGEN,

MÅL:

Stockholmsvägen enligt planprogrammet, med 
nuvarande vägkant streckad. 

Även med en smal huskropp på 8m som föreslås 
här som tillbyggnad vid kommunhuset, samt en 
trång gård med 9 m bredd, måste rondellen byggas 
om.

Stockholmsvägen idag med planprogrammets 
föreslagna rondellmitter inlagda

Sektion, Stockholmsvägen, 26 m bred
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Flyttad rondellmitt 
enligt planprogram, 
se även bild till 
vänster.

Utformning av vägens 
sträckning krockar med 
bebyggelsestrukturen
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Göra det mer attraktivt gå 
och cykla genom att skapa 
välfungerande gång- och 
cykelstråk till centrum och 
stationen 

Utveckla Stockholmsvägen till 
en stadsgata med bebyggelse på 
båda sidor.

Skapa bättre kopplingar mellan 
stationen och centrum genom 
tydligare orienterbarhet och 
sammanhängande gångstråk. 

Skapa ett tydligt och attraktivt 
stråk från Bålsta centrum till 
Aronsborgsviken, genom Gröna 
dalen.

KOMMENTAR
För många stråk blir splittrande och 
skapar inte de förutsättningar som 
centrum behöver för att bli en levan-
de plats. Det är bättre att fokusera 
utbudet av handel samt huvudflödet 
av människor till ett par stråk och 
göra dem attraktiva och lättillgäng-
liga. Gärna med olika karaktär.

Att studera: vilket eller vilka stråk 
har störst potential att tillsammans 
forma navet till den levande staden 
Bålsta?

STRÅK,

MÅL:

STRÅK
1) Stockholmsvägen, vältrafikerad, na-
turlig ryggrad i Bålsta

2) Stråk från Stationen till bildningscen-
trum med verksamheter på båda sidor.

3) Nytt inomhusstråk från Stockholm-
svägen genom en utbyggd centrumgal-
leria.

4) Det övre gröna stråket. Verksamheter 
på båda sidor på övre däck. Ett stråk 
vars bredd gör att man går på antingen 
den ena eller den andra sidan. 

Stråket avslutas i en trappa med tillhö-
rande ramp möjligtvis? Ej utsatt. Ramp-
ningen komer att ta stort utrymme i 
anspråk med 5-6 m nivåskillnad.

5) Det undre ”gröna stråket”. En garage-
liknande situation med överbyggt stråk 

och verksamheter på ena sidan med 
garagemiljö på andra. 

6) Stråk mellan överbyggt garage och 
Mansängen med verksamheter på båda 
sidor

7) Stråk mellan Bildningscentrum och 
centrumgallerian.

A-E) Sidogator med planerade verksam-
hetsnoder

TOTALT: 39 600 m2  tillkommande BTA 
handel och verksamheter.

STRÅK

MÅLPUNKTER

Stråk med verksamheter och butiker i ga-
tunivå utgör en av programmets nycklar. 
En analys av planprogrammet visar att 
man med det skapar sju stråk. Se bild th.

Ett välfrekventerat stråk skapas ofta 
mellan målpunkter i staden.

Den nya målpunkten som beskrivs i pro-
grammet är en märkesbyggnad placerad 
direkt vid stationen. Den kommer att för-
stärka stationen som målpunkt.

Man kan placera en målpunktsbyggnad 
som en markör på ett avstånd från sta-
tionen och stärka det stråk man vill satsa 
på.

Stockholm
svägen

STRÅK, 1-7

ÖVRIGA VERKSAM-
HETSNODER, A-E

1

A

B

C

D

E

2

3

7

5

6

4
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TORG & PARKER,

MÅL:
STATIONSTORG & PARK

ÖVRIGA TORG & PARKER

Vid ankomsten till Bålsta ska man i fram-
tiden mötas av en förtätad stad. Det är 
som planprogrammet beskriver önskvärt 
att skapa en samlande plats kring statio-
nen.

Den nya parken ska bilda en koppling 
mellan resecentrum och en ny entré till 
centrumbyggnaden från Stockholmsvä-
gen. Det är pendlarens första entré till 
Bålsta centrum, och många människor 
kommer att röra sig här. Detta ställer 
höga krav på gestaltning och utformning 
av torget. 

I förslaget finns det fyra nya platser/torg 
i centrumområdet. Tillsammans med tor-
get vid resecentrum blir det fem. 

Idag finns en plats sydväst om bildnings-
centrum där man skapat en skatepark. 
Det är en lyckad satsning som vi tror att 
man bör bygga vidare på. En viktig fråga 
blir därför hur man skapar ett centrum 
som är säkert och attraktivt för ungdo-
mar. 

TORG & PARKER

Möjliggör en stadsbebyggelse 
med blandat innehåll och ett 
identitetsskapande torg.

Förstärka grönstrukturen med 
fler parker och grönytor av hög 
kvalitet. 

PARK

PARK

PARK

PARK

PARK

SKATE-
PARK

PARKSTRÅKPARKSTRÅK

TORG

TORG

Nedanstående bilder ger en jämförelse med Sergels torg i Stockholm, som har ett mycket större flöde, ritade 
i samma skala som det blivande torget vid Resecentrum.

Sergels torgs gaturum, Stockholm,
avstånd mellan byggnader

Föreslaget gaturum vid Resecentrum,
avstånd mellan byggnader

KOMMENTAR
Torget i anknytning till resecentrum 
bör inte överdimensioneras. Det är 
bättre att skapa en begränsad plats 
som inte riskerar att bli tom och 
ödslig.

Hellre färre uterum av hög kvalitet, 
som verkligen nyttjas, än många av 
lägre kvalitet som förblir ödsliga.

140 m
99m

86m

104 m

182 m
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0                                                    1 km

N

GÅNG & CYKEL
Vid ankomst till Bålsta centrum med 
gång och cykel under tidig morgon kan 
det bli många resenärer som ska samsas 
om utrymmet genom centrum och upp till 
stationen. 

Undersökningar från Stockholm visar att 
cyklande i hög grad anpassar hastighe-
ten efter gående om de ges en gemensam 
yta och tydliga riktlinjer (Tyréns 2007).

Bålstas GC-nät idag

KOMMENTAR 
Kommunens mål att underlätta var-
dagsresor med gång och cykel ställer 
krav på tydliga cykelstråk som är gena 
och lättorienterade. 

Det är viktigt att det finns bra och tak-
täckt cykelparkering vid stationen och 
andra viktiga målpunkter. 

Boverket skriver i sin rapport (Gör plats 
för cykeln-vägledning och inspiration 
för planering av cykelparkering vid 
station och resecentra, Boverket mars 
2010) att tydlig avgränsning, väder-
skydd och ökad stöldsäkerhet samt 
tillsyn och underhåll kan bidra till att 
ännu fler väljer cykeln som del i resan. 

Underlätta för vardagsresor med 
gång och cykel genom att samla 
viktiga målpunkter vid stationen. 

Göra det mer attraktivt gå 
och cykla genom att skapa 
välfungerande gång- och 
cykelstråk till centrum och 
stationen samt cykelparkeringar 
med tak. 

Skapa bättre kopplingar mellan 
stationen och centrum genom 
tydligare orienterbarhet och 
sammanhängande gångstråk. 

GÅNG & CYKEL,

MÅL:
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Förbättra tillgängligheten 
till stationen och öka dess 
attraktivitet som bytespunkt. 
Skapa fler pendlarparkeringar för 
att göra det mer attraktivt att åka 
kollektivt. 

Underlätta för vardagsresor med 
gång och cykel genom att samla 
viktiga målpunkter vid stationen. 

BUSSGATA

KOLLEKTIVTRAFIK
Längs med Stockholmsvägen ska det en-
ligt planprogrammet anläggas busshåll-
platser för de busslinjer som stannar vid 
tågstationen. Enligt uppgift kan det vara 
så många som 10 bussar som stannar 
ungefär vid samma tidpunkt i anslutning 
till tågtrafik.  Utöver detta tilkommer er-
sättningsbussar för tågen.

För att minimera olyckrisker för gångtra-
fikanter vill man planprogrammet sepa-
rera busstrafik och gångtrafikanter på 
ett tydligare sätt än dagens trafiklösning. 

Förslaget är en lång bussgata. Ur gång-
trafikaneternas perspektiv är det bra att 
slippa korsa körbanor för att ta sig till rätt 
buss. 

Viss korsning av bussarnas körbanor 
kommer att vara kvar med detta förslag.

KOMMENTAR
Det är viktigt att göra busshållplatserna 
tillgängliga men samtidigt separera 
dem från gångstråket  och cykelvägen 
för att underlätta för fotgängare och 
cyklister. 

Bussarnas angöring behöver studeras 
ytterligare.

Att strukturera upp torget framför rese-
centra kommer att göra det mer lättläst 
och effektivt.

KOLLEKTIVTRAFIK,

MÅL:
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PARKERING
PENDLINGSPARKERING

BOSTADSPARKERING

VERKSAMHETSPARKERING

Området norr om järnvägen utnyttjas 
idag till en stor pendlingsparkering. 
För att öka antalet pendlare planeras 
pendlingsparkeringen att behållas och 
byggas ut till P-hus på båda sidor om 
järnvägen. 

Hur ska parkering kring verksamheterna 
i området lösas? Planprogrammet före-
slår P-hus och garage.

Hur ska man lösa parkering i de nya 
bostadskvarteren? Garage under går-
dar samt längs järnvägen föreslås. En av 
målsättningarna i planprogrammet är att 
minska biltrafik och öka benägenheten 
att cykla och att resa med pendeltåg. 

Parkeringshus el. garage

Överbyggda parkeringar

KOMMENTAR
En parkeringsnorm på 0,5 - 0,8 är 
rimlig, och för att lösa detta krävs ett 
stort antal parkeringsplatser. Är det 
rimligt att lägga dessa under mark el-
ler gård? Att lägga parkeringen en bit 
från bostaden kan gynna att kortare 
sträckor hellre nås med cykel eller till 
fots. 

Har planprogrammet tagit till tillräck-
ligt med area för parkering? Klarar sig 
centrum utan markparkering? Följer 
man planprogrammets intention om 
en identitetsstark entré till Bålsta ge-
nom att placera P-hus på varje sida 
om stationen?

Förbättra tillgängligheten 
till stationen och öka dess 
attraktivitet som bytespunkt. 

Skapa fler pendlarparkeringar 
för att göra det mer attraktivt att 
åka kollektivt. 

PARKERING,

MÅL:
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INTEGRERAT TRANSPORTRUM MJUKTRAFIKRUM

INTEGRERAT FRIRUM

35

40

70

De olika gatutyperna innehåller kant-
stensparkering. I de två första typerna 
Integrerat transportrum och Mjuktra-
fikrum visas en traditionell typ av kant-
stensparkering längs med bilarnas kör-
banor. I den tredje typen av gaturum, 
Integrerat frirum tar parkeringen sam-
ma utrymme i anspråk som gång- cykel 
och biltrafikanter. 

INTEGRERAT TRANSPORTRUM 

I Integrerat transportrum får man in tio 
p-plaster på ca 35 meter. 

MJUKTRAFIKRUM 

I Mjuktrafikrum får man in 10 platser på 
ca 40 meter, beroende på hur stor grönyta 
man vill ha in mellan kantstensparke-
ringarna. 

INTEGRERAT FRIRUM 

I Integrerat trafikrum får man endast ut-
rymme för en enkelsidig parkering, och 
tio platser tar då minst 70 meter av gatan 
i anspråk. 

35

40

70

35

40

70

KOMMENTAR
Slutsatsen av en undersökning om 
kantstensparkering blir att markpar-
kering i till exempel det nya bostads-
omrpdet mellan Stockholmsvägen 
och järnvägen, inte kommer täcka de 
behov av parkering för bostäder och 
verksamheter som tillkommer. 

PARKERING - KANTSTENSPARKERING

Göra det mer attraktivt gå och 
cykla.

KANTSTENSPARKERING,

MÅL:
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RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDET
Det nya stationsområdet samlar primära 
målpunkter. Därifrån når man lätt mat-
butiken, förskolan och sin parkerade cy-
kel eller bil. I anknytning till resecentrat 
planeras också en märkesbyggnad, sta-
tionspark, välkomnande entrétorg och 
två parkeringshus. 

Området är stort med relativt få byggna-
der i jämförelse med det övriga program-
met. Gaturummet är ca 50 m brett och 
mer, i kontrast till  den övriga planen där 
man förtätat staden med relativt  smala 
gaturum på 11-26 m.

ÖVERBLICKBARHET

En stor utmaning är att skapa en väl 
fungerande koppling mellan stations-
området och centrumdelen. 

I det nya förslaget ska Stockholmsvägen 
få utformningen av en stadsgata, och 
fotgängare ska röra sig ned mot centrum 
via två övergångsställen. 

BUSSTRAFIK

Busshållplatserna finns längs med 
Stockholmsvägen och de resande vän-
tar utomhus, då bussarna stannar en 
förhållandevis lång bit ifrån stationsbyg-
gnaden

LANDMÄRKE

En landmärkesbyggnad* (även kallad 
signaturbyggnad) med syfte ge Bålsta 
en tydlig identitet placeras vid stationen. 
Detta signalerar att kollektivtrafiken pri-
oriteras i staden. Att använda en byggnad 
som en målpunkt för ett stråk förstärker 
stråket.

* en lättigenkännlig byggnad som tydligt kan ses 
från andra platser

KOMMENTAR
Genomtänkt placering av tillkom-
mande byggnader som leder besöka-
ren rätt, tillsammans med överblick-
barhet är grunden för en fungerande 
stadskärna. 

Man bör analysera var de tänkta funk-
tionerna och verksamheterna bäst 
placeras och hur deras inbördes för-
hållande påverkar utformningen av de 
planerade byggnaderna.

Landmärket som målpunkt bör an-
sluta till bilden av Bålsta och förstärka 
den.  Ett alternativt eller komplette-
rande läge för en målpunktsbyggnad 
kan undersökas i syfte att förstärka 
huvudstråket till centrum.

Bussparkeringen bör studeras nog-
grant. Man bör fundera på klimat-
skydd för de som väntar på bussar. 

Storlek och form på stationsområdet 
bör studeras ytterligare.

Förbättra tillgängligheten 
till stationen och öka dess 
attraktivitet som bytespunkt. 

Underlätta för vardagsresor med 
gång och cykel genom att samla 
viktiga målpunkter vid stationen. 

Skapa bättre kopplingar mellan 
stationen och centrum genom 
tydligare orienterbarhet och 
sammanhängande gångstråk. 

RESECENTRUM,

MÅL:

Stationsområdet  i blått, visar avgränsande husvolymer , fasader och natur.

Gångstråk till stationen
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NY BEBYGGELSE - GRÖNT STRÅK
Ett grönt stråk skapas på en överdäck-
ning av befintlig centrumparkering samt 
lastintag.

Här ska det anläggas grönyta, samt en 
liten bäck. Detta kräver höjd för odlings-
mån, vattenavrinning samt pumpning av 
vattnet.

Entrén till gallerian nås då inomhus ge-
nom parkeringsgaraget, vilket till stor del 
är utan dagsljus.

Det gröna stråket behöver långa ramper 
för att göras tillgängligt.

Lastintag till centrumbyggnaden 

Modellvy av tänkt överbyggnad med dess ramper markerade. 

Plan med sektionsmarkeringar och tillkommande ramper utmärkta.

CENTRUMBYGGNADEN

S
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MANSÄNGEN

STO
C

K
H

O
LM

S
VÄG

E
N

SEKTION A, Tvärsektion. 1) Förändrade entréförhållanden vid påbyggd galleria. 

2) För att plantera stora träd krävs ett stort planteringsdjup. 

3) Ramp medför minskad P-yta

Ramp / trappa Ramp / 
trappa

Ramp / trappa

Att ha ett stråk på överbyggnaden, och 
ett under i garaget skapar dubbla stråk 
med entreer till verksamheter i två plan.

Det är förknippat med stora kostnader 
att skapa grönska på överbyggnaden.

BEFINTLIG BYGGNATION BOSTÄDER VERKSAMHETER

Etapp 5
Sektion entré centrumbyggnad, Ny överdäckning

NY ÖVERDÄCKNING AV 
BEFINTLIG PARKERING

CENTRUMBYGGNAD / GALLERIA

NY ÖVERDÄCKNING AV 
BEFINTLIG PARKERING

?CENTRUMBYGGNAD / GALLERIA

10 m

50 meter

BEFINTLIG BYGGNATION NY HUSKROPP BOSTÄDER VERKSAMHETER PARKERING

STOCKHOLMSVÄGENKVARTERSGATA

Etapp 1+5
Sektion genom stråket, möte mellan nya trappan och befintligt torg

LASTINTAG
BEF. MARKNIVÅ

200 30 50 m ~26 m ~20 m~6 m

50 meter

BEFINTLIG BYGGNATION NY HUSKROPP BOSTÄDER VERKSAMHETER PARKERING

STOCKHOLMSVÄGENKVARTERSGATA

Etapp 1+5
Sektion genom stråket, möte mellan nya trappan och befintligt torg

LASTINTAG
BEF. MARKNIVÅ

200 30 50 m ~26 m ~20 m~6 m

MANSÄNGEN

1

2

3

Nya bostäder, verksamheter 
samt garage
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MANSÄNGEN

Centrumområdet  med olika verksamhe-
ter och handel är sammanhängande, och 
är ett naturligt fokus för det nya Bålsta. 
För att transformera Bålsta till en stad 
skapas ett tätare centrum, med många 
nya bostäder och gemensamma sam-
lingsplatser. 

I planförslaget finns det ett förslag att 
bygga en överdäckning längs med cen-
trumbyggnadens sydöstra fasad, där det 
idag är parkeringsplatser. 

LASTINFART

Idag skapar lastinfarten till Centrum-
byggnaden en barriär. Huvudsakliga idén 
bakom överdäckningen är att skapa en 
passage från resecentrum ned mot cen-
trum. 

För att få plats med inlastningen till cen-
trumbyggnaden måste överdäckningen 
höjas  2 m över den befintliga höjden för 
Stockholmsvägen. På så sätt blir man 
tvungen att ta sig upp och ner på över-
däckningen med trappor och/eller ram-
per. 

Ersätta centrumbyggnadens 
många baksidor med framsidor.

Skapa bättre kopplingar mellan 
stationen och centrum.

Skapa ett tydligt och attraktivt 
stråk från Bålsta centrum till 
Aronsborgsviken, genom Gröna 
dalen.

Möjliggör en stadsbebyggelse 
med blandat innehåll och ett 
identitetsskapande torg.

KOMMENTAR
Alternativ till överbyggnaden bör 
studeras.

Man måste även ta hand om de be-
fintliga lokaler som idag har fönster, 
entréer eller varumottagningar i 
fasad. 

Kommer stråket att bli öde, eller finns 
det underlag för så många nya verk-
samheter på övre plan?

Skapar denna lösning fler barriärer än 
den tar hand om?

Detta är en kostsam lösning som 
skapar ett svårtillgängligt stråk. Den 
ekonomiska genomförbarheten är 
tveksam.

NY BEBYGGELSE,

MÅL:

SEKTION B, Längs det föreslagna stråket ska man först upp 2 m sedan ned 6 m i trappor.

Sektionen längs det föreslagna stråket  
visar det stora överbyggda garaget samt 
nivåskillnader mellan Stockholmsvägen, 
överbyggnaden, samt marknivån vid 

bildningscenter. Stora delar av överbygg-
nadens garage kommer inte att kunna 
utnyttjas för parkering på grund av ram-
perna (se föregående sida).

+13
+15+15

+9

Lastintag till centrumbyggnaden markerat med blått

NY BEBYGGELSE -ÖVERDÄCKNING
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Med syftet att skapa intimare stadsrum 
med framsidekaraktär samtidigt som 
centrumnära bostäder byggs, föreslås en 
förtätning av befintligt byggnadsbestånd 
genom på- och tillbyggnader.

Dels föreslås en slags ”framförbyggna-
der” dikt an mot befintlig fasad. En annan 
typ är påbyggnader på centrumbyggna-
den, där bostäder byggs på taket, i be-
fintligt fasadliv.

Slutna fasader i Bålsta centrum byggs 
till stora delar bort, baksideskaraktären 
försvinner och stråket ges en småstads-
känsla då gaturummet tajtas till. 

Nedan och t.h. visar en sektion samt dia-
gram en del av följderna med föreslagen 
förtätning.

1) Laster måste tas ned i gallerian, nya 
pelarkonstruktioner, mm. 

2) Undermåliga dagsljusförhållanden på 
arbetsplatser skapas.

3) Lägenhetsfönster täpps igen

4) Bildningscentrum: Dagsljusproble-
matik. Bostäder mot skatepark, mellan 
skola och sportanläggningar. Platsen taj-
tas till mellan bildningscentrum och gal-
lerian.

SEKTION GENOM LANDSTINGSHUSET OCH GALLERIAN MED FÖRESLAGNA BOSTÄDER OCH BUTIKER I RÖTT. SKALA 1:500 (A4)

De nya föreslagna bostadsvolymerna bör försörjas av så få hissar som möjligt för att det skall bli
ekonomi i ett sådant projekt. Utgångspunkten med en smal husvolym översätts därför till en
loftgångslösning alternativt samutnyttjande av trapphus med åtkomst från gallerians tak. Höjden
på bostadshusens begränsas av tillgänglighet för handikappade och brandfordon.

Den smala volymen framför Landstingshuset omöjliggör verksamhet i stora delar av detta hus.
Husets ringa djup kräver dessutom en 2-spännarlösning där 6-8 lgh skall bekosta ett
hisstrapphus. Troligtvis måste dessa bostäder utgå.

GALLERIA
BUTIK 
MOT GATA

ETAGE LGH

NY HISS TILL BOSTÄDER

ETAGE LGH

ENKELSIDIGA LGH
2 LGH/TRAPPHUSPLAN 
+HISS (DYRT!)

BUTIK 
MOT GATA

LANDSTINGSHUSET;
HALVA BYGGNADEN BLIR
MÖRK BTA

BUTIK MOT 
ÖVERDÄCKNING

Sektion genom landstingshuset och gallerian.

Svartmarkerade påbyggnader är bostäder som 
byggs på taket till gallerian

Svartmarkerade tillbyggnader är ”framförbyggna-
der” där man bygger till  8 m breda bostadshus på 
befintliga fasader, med verksamheter i gatuplan.

NY BEBYGGELSE - PÅ OCH TILLBYGGNADER I CENTRUM

Ersätta centrumbyggnadens 
många baksidor med framsidor.

Bygga fler bostäder och 
komplettera det befintliga utbudet 
med nya boendemiljöer.

Möjliggör en stadsbebyggelse med 
blandat innehåll.

KOMMENTAR

NY BEBYGGELSE ,

MÅL:

Det är byggnadstekniskt komplicerat 
att bygga bostäder ovanpå en galleria 
som denna bl. a. på grund av  konstruk-
tionsmässiga och funktionsmässiga 
skillnader på en centrumanläggning och 
ett bostadshus. 

De nya föreslagna smala bostadsvo-
lymerna bör också försörjas av så få 
hissar som möjligt för att det skall bli 
ekonomi i projektet vilket resulterar i en 
loftgångslösning alternativt samutnytt-
jande av trapphus med åtkomst från 
gallerians tak. 

Den smala volymen framför Lands-
tingshuset omöjliggör verksamhet i 
stora delar av detta hus på grund av 
försämrade dagsljusförhållanden.

De tillkommande byggnadernas ringa 
djup kräver dessutom 2-spännarlös-
ningar där 6-8 lägenheter skall bekosta 
ett hisstrapphus. 

Troligtvis måste många av dessa bostä-
der utgå. 

2)

6) 1)

Bildnings-
centrum

Lands-
tingshuset

Centrum-
gallerian

1)

5) Positivt att bygga på bildningscentrum 
som fondmotiv i stråket, blir en väl synlig 
viktig tillbyggnad

6) Att tajta till gaturumet genom påbygg-
nad av gallerian mot landstingshuset och 
kommunhuset förvandlar baksidor till 
framsidor.

2)

3)

6)
5)

4)
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Att bygga framför kommunhuset mot 
Stockholmsvägen är i linje med ambi-
tionen att bygga stad och framförallt 
att omvandla Stockholmsvägen till en 
stadsgata.

Denna byggnad blir en nyckelbyggnad då 
den, tillsammans med byggnaden fram-
för Novilla, kommer att vara i besökarens 
blickfång då han stigit av tåget.

MINIMALT GÅRDSRUM
Vill man bygga bostäder här är ett minsta 
avstånd till kommunhuset ca 12 m. Det 
utrymmet finns inte med stockholmsvä-
gens nuvarande dragning. I planprogram-
met har man föreslagit ett avstånd på 9 
m till kommunhuset vilket är olyckligt för 
bostäder vars söderläge vätter mot kom-
munhuset.

Med en justering av Stockholmsvägen 
och rondellen kan detta förslag fungera, 
se sektion t.h.

NY BEBYGGELSE - KOMMUNHUSETS TILLBYGGNADER

Utveckla Stockholmsvägen till 
en stadsgata med bebyggelse på 
båda sidor. 

Möjliggör en stadsbebyggelse 
med blandat innehåll och ett 
identitetsskapande torg.

KOMMENTAR
Stockholmsvägens och rondellens 
läge behöver analyseras

NY BEBYGGELSE,

MÅL:

9m

Sektionen genom kommunhusets föreslagna påbyggnad visar att dagsljusförhål-
landet blir otillfredställande med ett så minimalt gårdsrum som planprogram-
met föreslår.

Nedan visas en del av samma sektion med korrigerat läge för en tillbyggnad med 
bättre gårdsrumsdjup. Detta alternativ visar att läget för Stockholmsvägens 
köryta måste justeras för att tillåta föreslagen tillbyggnad

2 500 7 000 2 500 2 000 2 000 3 0003 000 2 000 2 000

26 000

12 00014 000

Kommunhuset Ny bostadsvolym

Stockholmsvägens
nuvarande köryta

SOL

w
w

w
.ettelva.se

1439 BÅLSTA: 

Skissutredning, CH, MM, JM
2013-10-08

STOCKHOLMSVÄGEN
NORDLIG BREDDNING

Skala 1:500 (A3)

UA 014

Genom att flytta Stockholmsvägen norrut skapar man möjligheten för ett flerbostadshus 
med verksamheter i gatuplan framför kommunhuset, likt planprogrammets idé.

Dessutom möjliggörs uppförandet av nya bostäder i anknytning till Novilla, även de med 
möjlighet till verksamheter i gatuplan.

Här har även bostadskvarter markerats norr om Stockholmsvägen, schematiskt. Hur de 
utformas ges närmare förslag senare, då bussterminalens utformning mm bestämts.

Se även situationsplan på UA 013

Kommunhuset enligt planprogrammet

Sektion

Kommunhuset idag

Kommunhuset
Sektion skala 1:500

Ny bostadsvolym
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NY BEBYGGELSE - KVARTEREN MELLAN MANSÄNGEN OCH CENTRUMLEDEN

Stockholm
svägen

Mansängen

Husvolymerna längs med Stockholm-
svägen är strategiskt placerade för att 
transformera Stockholmsvägen till en  
stadsgata med verksamheter i bottenvå-
ningarna.

Kvarteren mellan centrumbyggnadernas 
sport, bildnings och handelsutbud och 
mansängens bostäder blir det kitt som 
smälter samman delarna till en enhet.

Samtidigt utnyttjas möjligheten att er-
bjuda ett varierat bostadsutbud.

Stråket som föreslås har en rejäl bredd, 
liknande den nya Stockholmsvägen, men 
istället för trafik har man här anlagt en 
park med vatteninslag: 

På de nuvarande parkeringar som finns 
mellan centrumbyggnaderna och cen-
trumleden föreslås nya bostadsvolymer.

Ett parkeringshus planeras här. Övriga 
bostäder byggs med garage.

Utveckla Stockholmsvägen till 
en stadsgata med bebyggelse på 
båda sidor. 

Bygga fler bostäder och 
komplettera det befintliga utbudet 
med nya boendemiljöer.

Möjliggör en stadsbebyggelse med 
blandat innehåll.

Ersätta centrumbyggnadens 
många baksidor med framsidor.

KOMMENTAR
Detta förslag ger en tät stadsmiljö 
och binder samman centrum med 
Mansängen på ett bra sätt.

Det föreslagna parkstråkets funktion 
kommer att bli beroende av att man 
lyckas underhålla och bekosta ett 
mycket stort planterat  terassbjälk-
lag, och är detta förslags svagaste 
punkt.

Nyckelbyggnaden här är den som 
byggs framför Novilla, och därför 
viktig att tidigt förankra. Den kommer 
att välkomna besökare till Bålsta, och  
dess verksamheter och butiker i gatu-
plan kommer att ge resenären några 
av de första intrycken av att komma 
till Bålsta / komma hem.

NY BEBYGGELSE,

MÅL:
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NY BEBYGGELSE - KVARTEREN MELLAN STOCKHOLMSVÄGEN OCH MANSÄNGEN

BEFINTLIG BYGGNATION NY HUSKROPP

STOCKHOLMSVÄGEN

BOSTÄDER VERKSAMHETER

Etapp 2+3
Sektion genom nya kvarter och järnväg

I området nordöst om det befintliga Man-
sängen föreslås en något lägre bebyg-
gelse än i etapp 2 och 3, hus på ca 3-5 
våningar, alla med parkeringsgarage.

En förtätning av området kring Mansäng-
en knyter ihop flera delar av centrala Bål-
sta såsom Mansängen, centrumdelen, 
stationsområdet och järnvägsområdet 
ovan Stockholmsvägen. 

Dessutom skapas en tätare stadsgata 
längs med Stockholmsvägen. 

MANSÄNGEN

Stockholm
svägen

Mansängen

Bygga fler bostäder och 
komplettera det befintliga utbudet 
med nya boendemiljöer.

Möjliggör en stadsbebyggelse med 
blandat innehåll.

Utveckla Stockholmsvägen till 
en stadsgata med bebyggelse på 
båda sidor.

KOMMENTAR
 Hur den nya bebyggelsen ska sluta 
upp mot det befintliga Mansängens 
något lägre bebyggelse, bör studeras, 
t.ex. hur högt man kan bygga här. 

Den höjdskillnad som idag finns mel-
lan Mansängen och Stockholmsvägen 
kan utnyttjas i gestaltningen på olika 
sätt och bör därför analyseras mer. 

Sektion

Sektio
n

NY BEBYGGELSE,

MÅL:
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Detta område utgörs av fyra kvarter, varav 
två utgörs av parkeringshus med bostäder.

Befintliga byggnader som Swedbank och 
Scouthuset kan ersättas av bostäder. De 
två kvarteren vid Stockholmsvägen har 
verksamheter i bottenvåningarna.

Parkering nära stationen är av avgörande 
betydelse för att öka antalet resor med 
kollektivtrafik och minska användandet av 
bilen.

Bygga fler bostäder och 
komplettera det befintliga utbudet 
med nya boendemiljöer.

Möjliggör en stadsbebyggelse med 
blandat innehåll.

Utveckla Stockholmsvägen till 
en stadsgata med bebyggelse på 
båda sidor.

KOMMENTAR
En analys och avvägning av proportio-
nen bostäder i förhållande till parke-
ring, samt valen mellan markparke-
ring, garageparkering och parkering i 
P-hus kommer att utvisa var parke-
ringshusen kan ligga, hur många de 
rekommenderas vara, samt om det är 
fördelaktigt eller inte att bygga ihop 
bostäder med parkeringshus som 
detta planprogram föreslår.

Hur parkeringshusen utformas behö-
ver studeras både i volym och i detalj-
utförande då deras läge vid stationen 
gör att de hör till de byggnader som 
välkomnar besökaren.

NY BEBYGGELSE - KVARTEREN NORR OM STATIONEN

Stockholm
svägen

NY BEBYGGELSE,

MÅL:
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NY BEBYGGELSE - KVARTEREN LÄNGS JÄRNVÄGEN

BEFINTLIG BYGGNATION NY HUSKROPP

STOCKHOLMSVÄGEN

BOSTÄDER VERKSAMHETER

Etapp 2+3
Sektion genom nya kvarter och järnväg

Planen kombinerar stadsmässighet med 
goda bostäder i naturnära område. 

I området längs järnvägen, etapp två och 
tre, föreslås sammanlagt 13 nya kvarter 
med husdjup på 8 -10 m. Gatorna som ge-
nomkorsar området är mellan 11 och  16 
meter breda. Husen uppförs i 4-6 våningar. 

Området har fem säckgator plus ett stråk 
som har järnvägen som motiv i fonden.  

Kvarteren börjar 20 m från järnvägen. 

Hälften av kvarteren är relativt smala. Går-
darna är bitvis inte mycket bredare än ga-
torna.

Bygga fler bostäder och 
komplettera det befintliga utbudet 
med nya boendemiljöer.

Möjliggör en stadsbebyggelse med 
blandat innehåll.

Utveckla Stockholmsvägen till 
en stadsgata med bebyggelse på 
båda sidor.

KOMMENTAR
Lämpligt avstånd från kvartersgräns 
till spårmitt bör utredas.

Säckgator mot spåren bjuder in buller 
i området, andra lösningar bör prövas. 

För att få till ekonomiska 3 eller 
4-spännarlösningar behöver husdju-
pen vara större än de i planprogram-
met redovisade 8-10 m husdjupen. 

Antalet kvartershörn bör minskas då 
de blir problematiska eftersom hälf-
ten av boningsrummen i en bostad 
skall finnas mot tyst sida. 

Ett område med verksamheter i bot-
tenplan är tilltalande - det behöver 
undersökas hur och var dessa verk-
samheter kan fungera. 

I förslaget byggs bostäder nära  järn-
vägen. Idag finns en skogsremsa av 
träd närmast spåren. Vi tror att det 
skulle vara fördelaktigt att försöka 
behålla denna skogsremsa för att 
skapa ett ett visuellt avstånd till 
tågen.

BEFINTLIG BYGGNATION NY HUSKROPP

STOCKHOLMSVÄGEN

BOSTÄDER VERKSAMHETER

Etapp 2+3
Sektion genom nya kvarter och järnväg

spårmitt20m30 m

Stockholm
svägen

Järnvägen

Mansängen

Sektio
n

Sektion

NY BEBYGGELSE,

MÅL:
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BTA

Tillkommande ny bebyggelse enligt 
dwg underlag från Håbo kommun 
(underlaget skiljer sig något från de i 
planprogrammet redovisade volymerna):

Etapp 1
BTA bostäder                  11 600
BTA kommersiellt                     16 900

Etapp 2
BTA bostäder                  39 700
BTA kommersiellt                          2 900

Etapp 3
BTA bostäder                 35 600
BTA kommersiellt                          1 900

Etapp 4
BTA bostäder                 12 800
BTA kommersiellt                          2 700

Etapp 5
BTA bostäder                  77 100
BTA kommersiellt                     11 400

Etapp 6
BTA bostäder                  15 000
BTA kommersiellt                             -

Totalt för hela programområdet:
BTA bostäder                191 800
BTA kommersiellt                        39 600

Etappindelning  Skala 1:10 000 (A4)

BTA bostäder  ca 11 600 kvm
BTA kommersiellt  ca 16 900 kvm

BTA bostäder  ca 39 700 kvm
BTA kommersiellt  ca 2 900 kvm

BTA bostäder  ca 35 600 kvm
BTA kommersiellt  ca 1 900 kvm

etapp 4
BTA bostäder  ca 12 800 kvm
BTA kommersiellt  ca 2 700 kvm

etapp 5
BTA bostäder  ca 77 100 kvm
BTA kommersiellt  ca 12 200 kvm

etapp 6
BTA bostäder  ca 15 000 kvm
BTA kommersiellt  -

totalt
Nya Bålsta Centrum
tillkommande ytor:
BTA bostäder  ca 191 800 kvm
BTA kommersiellt  ca 36 600 kvm

etapp 1

etapp 2

etapp 3
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SAMMANFATTNING 

Omvandling av Stockholmsvägen 
till stadsgata är en huvudpunkt i 
planprogrammet.

Planprogrammets många stråk 
splittrar området och skapar inte de 
förutsättningar som centrum behöver 
för att bli en levande plats.

Planprogrammets torgyta 
vid resecentrum kan vara 
överdimensionerad och upplevas som 
tom och ödslig.

Planprogrammet föreslår en bussgata 
där passagerare tvingas korsa 
bussarnas körbanor.

Överdäckningen vid centrum skapar 
troligen fler barriärer än den tar hand 
om, och är en kostsam lösning. 

Det är byggnadstekniskt komplicerat att 
bygga bostäder ovanpå en galleria.

Bostadskvarterens husdjup är inte 
studerade och bostadsgårdarna är 
trånga.

Bostadskvarteren börjar 20 meter från 
järnväg.

KOMMENTARER: VIDARE STUDIER:

Stockholmsvägens sträckning och 
utformningen av cirkulationsplatserna 
bör studeras närmare.

Vidare studier bör göras för att se vilket 
eller vilka stråk som har potential att 
bli attraktiva och levande.  Stråkens 
karaktär bör studeras. 

Stationsområdet samt dess torgyta bör 
bör studeras mer noggrant för att inte 
upplevas som tomt och ödsligt.

Bussarnas angöring och uppställning 
bör studeras mer noggrant.

Alternativ till överdäckningen vid 
centrum bör studeras för att skapa ett 
tillgängligt och levande stråk. 

Lägen för påbyggnad med bostäder 
ovanpå centrumbyggnaden bör 
studeras mer noggrant. 

Kvarterens husdjup och gårdstorlek bör 
studeras närmare.

Lämpligt avstånd från järnväg till 
bostadskvarter bör studeras närmare.
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