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                                          Normalt planförfarande 
 

HÅBO KOMMUN 

     ANTAGANDE- 
     HANDLING 
 
LAGA KRAFT 2008-06-05 
Detaljplan för  
 
VÄPPEBY LINDEGÅRD 
 
omfattande Väppeby 6:2 m.fl. 
Håbo kommun, Uppsala län 
 
 
PLANBESKRIVNING 
 
 
HANDLINGAR Planbeskrivning 
  Genomförandebeskrivning 
  Plankarta med bestämmelser 

Behovsbedömning 
Grundkarta 
Illustrationsplan 
Fastighetsförteckning 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Syftet med planen är att ge möjlighet för det befintliga Åbergs Museum, att expandera sin verksam-
het och att inom området uppföra 30 stycken nya enfamiljshus som kedjehus och parhus, samt att 
anlägga en ny skola med koppling till befintlig museiverksamhet. Möjlighet skall även finnas att 
uppföra elevbostäder kopplade till skolverksamheten. 
 
De nya enfamiljshusen lokaliseras på i dag obebyggd mark i planområdets norra del strax söder om 
det bostadsområde, som för närvarande är under uppförande (Åkervägen). Den planerade skol-
anläggningen är tänkt i områdets obebyggda sydöstra del mot Kalmarvägen och mot omgivande 
jordbrukslandskap i öster ”Gröna Dalen”. 
 
PLANDATA 
 
Läge 
Planområdet är beläget inom Bålsta samhälle väster om centrum, c:a 1 km från Stockholmsvägen 
(se försättsblad). Planområdet trafikmatas dels från Kalmarvägen i söder, dels från Lindegårdsvägen 
i väster. 
 
Areal 
Planområdets areal är c:a 5,3 hektar, varav c:a 3,6 hektar utläggs som kvartersmark och c:a 1,7 
hektar som allmän platsmark. 
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Markägoförhållanden 
Planområdet ligger till största delen inom Väppeby 6:2 (Åbergs Museum). Naturområde och forn-
lämningsområde berör kommunalägd mark Väppeby 6:1, Väppeby 7:1 och Väppeby 7:218. 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer 
Området som omfattas av denna detaljplan ingår i ”Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 
2002” (FÖP), som antogs 2002-04-15 och vann laga kraft 2004-09-13. 
 
Planområdet ligger inom förändringsområde B4, Väppeby äng, i den fördjupade översiktsplanen, ett 
område som utpekas som mark för nytt bostadsområde och konsthall. 
 
Riksintressen 
Planområdet berör ej något riksintresse. 
 
Biotopsskyddsområde enligt kapitel 7, §11 Miljöbalken 
Planområdet berör ej något aktuellt biotopsskyddsområde, men innefattar i östra delen ett i befintlig 
plan angivet fornminnesområde. För att säkra ett befintligt åkerbryn i fornminnets södra del och för 
att möjliggöra avgränsande vegetation mellan skolområdet och anslutande åkermark, har ett område 
betecknat ”Natur” lagts ut. 
 
Program för detaljplanering 
Detaljplanen har stöd i kommunens fördjupade översiktsplan, varför särskilt program för detalj-
planen ej upprättas. 
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Planområdet är idag detaljplanelagt och ligger till övervägande delen inom ”Detaljplan för Väppeby 
Konstgård (plan 301), Håbo kommun, Uppsala län”. Planen vann laga kraft 2001-01-10. Planens 
genomförandetid, som var 5 år, har idag gått ut. 
 
God bebyggd miljö (ett av de 15 Miljömål riksdagen beslutat om) 
I kommunens fördjupade översiktsplan från 2002 (se ovan) sid 15-16 beskrivs hur Håbo kommun i 
sin planering skall arbeta, för att uppfylla målet om en god bebyggd miljö. Bedömningen är att före-
liggande plan uppfyller dessa kriterier. 
 
Behovsbedömning av miljöpåverkan 
För detaljplanen har kommunen gjort en behovsbedömning, för att avgöra om en miljöbedömning 
ska göras eller inte. Resultatet av behovsbedömningen blir ett ställningstagande om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 
 
Bedömningen görs utifrån de kriterier som finns i bilaga 4 till MKB-förordningen. Kriterierna 
handlar bland annat om riskerna för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbar-
het på grund av till exempel överskridna miljökvalitetsnormer eller kulturarvet och påverkan på 
skyddad natur. 
 
Bedömningen i detta fall är att planen uppfyller kapitel 3 och 4 i Miljöbalken, inklusive miljökvali-
tetsnormerna enligt kapitel 5. 
 
De föreslagna bostäderna och skolbyggnaden antas alltså inte medföra betydande miljöpåverkan, 
varför en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbedömning inte behöver utföras. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Natur 
Planområdets obebyggda delar i norr och öster 
utgörs av brukad åkermark utan värdefull 
vegetation. Ett befintligt fornminnesområde i 
östra delen, utgör en karaktärsskapande skog-
bevuxen höjd. Utblickarna mot öster över jord-
brukslandskapet ”Gröna Dalen” är en stor miljö-
tillgång. 

 
Geotekniska förhållanden 
En översiktlig grundundersökning upprättades 
av Bjerking Ingenjörsbyrå AB 1990-02-20. 
Av denna framgår att marken huvudsakligen 
utgörs av lera. Lättare byggnader bedöms kunna uppföras med ytlig grundläggning, medan pålning 
kan erfordras för tyngre byggnader. Geoteknisk undersökning kommer att föreligga vid kommande 
byggsamråd. 

Bild 1. Planområde sett från öster med Kalmarvägen, 
gång- och cykelstråk, samt del av ”Gröna Dalen” till 
höger. 

 
Radon 
Planområdet ligger troligen i ett lågriskområde 
när det gäller halterna av radon. Halterna 
kontrolleras dock i samband med bygganmälan. 
 
Fornlämningar 
Området innehåller en moränbacke med forn-
minnesområde RAÄ 10, vilket skyddas såväl i 
gällande plan som i aktuellt planförslag genom 
plankartan med planbestämmelser. 
 Bild 2. Lindegården med omgivande fornminnesområde. 
BYGGNADER 
 
Allmänt 
Planområdet utgör delar av en jordbruksfastighet, Väppeby Gård. Mangårdsbyggnad, loge, stall och 
lider nyttjas för närvarande i växande grad för museiverksamhet (Åbergs Museum). Dessa äldre 
byggnader rustas successivt och utgör en stor miljömässig tillgång vid områdets fortsatta exploate-
ring. I övrigt är planområdet obebyggt. 
 
Bostäder  
I områdets norra del planeras 30 enfamiljshus 
som kedjehus och parhus med lokal mindre 
lekplats. Bostadsområdet kommer i norr att 
gränsa till det bostadsområde som är under 
uppförande (Åkervägen) och i väster till 
befintligt bostadsområde på västra sidan om 
Lindegårdsvägen.  
 

Bild 3. Skiss till enfamiljshus som kedje- och parhus. 
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Arbetsplatser
Åbergs Museum driver i dag sin museiverksam-
het och en rymlig cafeteria. En skola med 
koppling till museet planeras att uppföras i plan-
områdets sydöstra del. Illustrerade byggnader i 
två plan innehåller c:a 3.700 m2 bruttoarea, men 
man behöver därutöver säkerställa en framtida 
väsentlig expansionsmöjlighet. En skola 
etableras ofta i olika etapper. En första utbygg-
nadsetapp på c:a 1.800 m2 bruttoarea planeras 
till hösten 2008.  Bild 4. Skiss till skola med koppling till museiverksam-

heten. 
Den planerade skolan och det befintliga Åbergs Museum kan förväntas berika varandras verksam-
hetsområden och öka områdets gemensamma attraktionskraft i den framtida utvecklingen. 
 
Kommersiell service 
Planområdet har i dag tillgång tillkommersiell service i Bålsta centrum, men även viss service vid 
Åbergs Museum. 
 
Offentlig service 
Områdets behov av offentlig service tillgodoses i dag utanför området i Bålsta centrum och kommer 
att göra det även med aktuell planläggning. 
 
Tillgänglighet 
Såväl de nya bostäderna som den tänkta skolans utbildningslokaler och Åbergs Museum planeras så 
att de uppfyller tillgänglighetskraven. 
 
Tekniska anläggningar
I planområdet finns E-område avsett för tekniska anläggningar, som rymmer transformator och 
även sopbehållare, som planeras för källsortering. 
 
Byggnadskultur och gestaltning 
Den gamla jordbruksfastigheten med sina beva-
rade byggnader har varit en inspirationskälla vid 
val av bebyggelsekaraktär och fasadmaterial – 
schatterat mörkt rött fasadtegel, faluröda trä-
fasader och röda tegeltak. Härigenom kan även 
större husvolymer underordna sig landskaps-
bilden. Bostadsbyggnaderna med sin genuina 
tegelarkitektur utgör ett intresseväckande 
komplement. 

Bild 5. Tidigare uppförd ladugård i schatterat rött tegel, 
nu museum.

 
Skyddsrum 
Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 
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FRIYTOR 
 
Lek och rekreation 
Inom kvartersmarken för bostäder bildas en 
gemensamhetsanläggning för uppförande, 
drift och underhåll av en närlekplats. Om-
givande naturmark kommer dessutom att 
utgöra naturliga lek- och rekreationsområden.  
 
Även befintligt fornminnesområde kan använ-
das för rekreation, medan den obebyggda 
åkermarken inte har något speciellt rekrea-
tionsvärde. Den yttre miljön runt museet har 
redan ett stort rekreationsvärde. Detta för-
stärks avsevärt i planförslaget genom att en 
kommunal lekplats etableras centralt, vilket 
säkerställs i planbestämmelserna.  
 
Lekplatsens layout är mycket genomarbetad 
och varierad. Även delar av det intilliggande 
öppna vagnslidret erbjuder spännande lek- 

Bild 6. Skiss till kommunal lekplats. 

möjligheter under tak. 
 
GATOR OCH TRAFIK 
 
Lokaltrafik 
Befintliga Lindegårdsvägen (lokalgata) i nordsydlig riktning ansluter i söder till Kalmarvägen 
(huvudgata). Trafiktillfart till bostadsområdet, museets köks- och varuintag samt skolans varuintag 
sker från Lindegårdsvägen via lokalgata. Besökande till museet och skolelever får sin trafikinfart 
från Kalmarvägen via gemensamma parkeringsytor. Befintlig bussficka vid Kalmarvägen säker-
ställs i planen. 
 
Lokalgatan inom bostadsområdet har ett vägområde om 7,0 m, med en körbanebredd om 5,0 m, 
skyddskant 0,5 m och gångbana 1,5 m. Lokalgatan Lindegårdsvägen har ett vägområde om 12,0 m 
med en körbanebredd om 6,0 m, med plats för gång- och cykelstråk på ena sidan om 3,0 m, och 
plats för trädplantering m.m. på andra sidan om 3,0 m. Gång- och cykelstråket utgör en förbindelse 
mot Bålsta centrum. Lokalgator inom planområdet föreslås få hastighetsbegränsning med  
30 km/tim. 
 
Parkering 
Illustrationen visar gemensam parkering för Åbergs Museum och skolan med c:a 120 bilar och 4 
bussar. Antalet platser kan vid behov ökas. Bostäderna får 2 p-platser per fastighet. 5 gästplatser 
finns separat. Dessutom kan vid behov p-platserna vid Åbergs Museum tillfälligt användas. 
Parkering på bostadsgatorna är ej önskvärd, varför frågan om parkeringsreglering bör tas upp. 
 
Kollektiv trafik 
Vid Kalmarvägen finns busshållsplatsen ”Fältvägen” där buss 902 trafikeras av Bålsta Tätortstrafik. 
Det är den buss, som går mellan Hagviken och pendeltågsstationen. 
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BARNKONVENTIONEN 
 
Planområdet har mycket goda förutsättningar för att utgöra en bra miljö för barn. Bostäderna ligger 
längs kvartersgator med föreslagen hastighetsbegränsning på max 30 km/tim och utan genomfarts-
trafik. Närlek sker på den egna tomten och på gemensam kvarterslekplats. Smala ”grönsläpp” 
genom kvarteret underlättar barnens kontakter ut mot omgivande natur- och friområden i öster. 
Detta ger bostadsområdet, tillsammans med planerat gång- och cykelstråk, som helhet goda förut-
sättningar för lek och utevistelse och trygga och säkra kontakter med närområden. 
 
STÖRNINGAR 
 
Inga särskilda störningar bedöms uppkomma vid detaljplanens genomförande. Planområdet bedöms 
ej heller vara utsatt för några speciella störningar utifrån. Trafikmängden på Lindegårdsvägen 
kommer dock att öka. Riktvärden för vägtrafikbuller är 55 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad och 70 
dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Ekvivalent ljudnivå motsvarar ett medel-
värde över ett dygn och maximalnivå innebär en högsta ljudnivå över ett dygn. 
 
För Lindegårdsvägen antages följande förutsättningar gälla: 1500 fordonsrörelser /dygn, 30 km/tim 
och ingen tung trafik. Då uppfyller även de närmast belägna parhusen gällande bullerkraven. Om 
vägen däremot exempelvis skulle belastas med 5% tung trafik kommer den maximala nivån vid 
uteplats att överstiga  70dB(A). Bullerdämpande åtgärder skall då vidtagas när aktuella hus uppförs. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
Vatten och avlopp 
Området ansluts till det kommunala VA-nätet och de byggnader som uppförs kopplas på det 
befintliga systemet.  
 
Dagvatten
Dagvatten omhändertas lokalt 
 
Underjordiska ledningar (u) 
Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar, såväl VA-ledningar som fjärr-
värmeledningar.                              
 
Värme
Ny bebyggelse skall anslutas till fjärrvärmenätet. Ansvariga för fjärrvärmenätet är Eon AB. 
 
El
E-område för nätstation finns vid lokalgata nära Lindegårdsvägen. Ansvariga för elnätet är Eon AB. 
 
Avfall 
Ny bebyggelse skall ha utrymme för källsortering av hushållsavfall. Enfamiljshus skall utomhus ha 
sorteringskärl för att möjliggöra hushållsnära avfallsinsamling. E-område, som även skall rymma 
sophus för sopsortering, finns med avkörningsficka vid lokalgatan nära Lindegårdsvägen. 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 
Framtida kompletteringar vid Åbergs Museum, tillsammans med planerad nybyggnad av skolan, 
kommer att vitalisera planområdet i dess södra delar och berika möjligheterna till fler arbetstill-
fällen och besök, vilket blir till fördel även för Bålsta tätort. Bebyggelsen kommer att utgöra en 
intressant anblick från Kalmarvägen och från det omgivande landskapet i söder och öster  
(Gröna dalen). 
 
Bostadsområdet i områdets norra del kompletterar på ett 
naturligt sätt de omgivande befintliga bostadsområdena. 
Under byggtiden kan dock störningar uppstå för när-
boende vid eventuella pålningsarbeten m.m. Möjligheten 
att med angivna ”tidsramar” för störande arbeten 
begränsa eventuella olägenheter skall beaktas. 
 
 
 

Bild 7. Befintlig bebyggelse väster om Lindegårds-
vägen.  

 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Från kommunen har planarkitekt Marie Ahnfors medverkat i upprättandet av detaljplanen. 
Planhandlingarna har upprättats av Sigtunaarkitekter AB genom Bengt Jerström ark SAR / MSA  
i samarbete med FOKUS arkitektur genom Hans Suominen ark SAR / MSA. 
 
 
 
Bålsta i juni 2007 
 
Håbo kommun 
 
 
Kim Hulten                                            Marie Ahnfors  Brita Christiansen 
Bygg- och miljöchef                              Planarkitekt  Kommunarkitekt 
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                                          Normalt planförfarande 
 

HÅBO KOMMUN 

     ANTAGANDE- 
     HANDLING 
LAGA KRAFT 2008-06-05 
Detaljplan för  
 
VÄPPEBY LINDEGÅRD 
 
omfattande Väppeby 6:2 m.fl. 
Håbo kommun, Uppsala län 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 
BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING 
 
Syftet med detaljplaneläggningen är att göra ny detaljplan för Väppeby Konstgård (plan 301). Detta 
för att möjliggöra dels expansion av befintligt Åbergs Museum, dels nybyggnad av ett design-
centrum. Dessutom medges nybyggandet av 30 enfamiljshus som rad- och parhus. Planområdet är 
c:a 5,3 hektar stort och består i dag av Åbergs Museum och obebyggd åkermark. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Planförfarande 
Planarbetet sker med normalt förfarande. 
 
Tidplan 
Planen beräknas gå ut på samråd i juli-augusti 2007 och ställas ut under oktober 2007, för att sedan 
antas av kommunfullmäktige i februari 2008. Detta innebär att detaljplanen kan vinna laga kraft 
under mars 2008, om inget oförutsett inträffar. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden slutar 10 år från den dag då planen vinner laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 
Ansvaret för planens genomförande åvilar helt exploatören PEAB Bostad AB. 
 
I och med ett genomförande av planen kommer kommunen att överta huvudmannaskapet för lokal-
gata med belysning, naturmark inom området samt för de allmänna vatten- och avloppsanläggning-
arna. 
 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av lokalgata. 
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Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal tecknas mellan exploatören (PEAB Bostad AB) och Håbo kommun. Avtalet är 
avsett att reglera parternas åtagande samt ersättning på ömse håll, med anledning av marköver-
låtelse och exploatering. 
 
En förutsättning för att avtalet ska fortsätta gälla är att detaljplanen antas av fullmäktige och vinner 
laga kraft. 
 
Håbo kommun överlåter och säljer med full äganderätt del av fastigheten Väppeby 7:218,  
c:a 2.300 m2. Exploatören bekostar de fastighetsbildningsåtgärder, som är erforderliga för 
genomförande av detaljplanen. 
 
Exploatören skall utan ersättning avstå från mark som skall utgöra allmän platsmark. 
 
Byggnaderna skall värmas genom fjärrvärmenätet i området. 
 
Exploatören utför och bekostar lokalgata, belysning, VA-anläggningar och erforderlig utbyggnad av 
dagvattennätet enligt kommunal standard. 
 
Efter godkänd slutbesiktning övertar Håbo kommun huvudmannaskapet för VA-ledningar och 
lokalgata. 
 
Exploatören utför och bekostar detaljplaneläggning av området. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Markägare 
All mark inom planområdet, vilket omfattar c:a 5,3 hektar, är i privat ägo, utom c:a 0,2 hektar i den 
östra delen, vilken tillhör kommunen.  
 
Fastighetsredovisning 
Fastighetsförteckning har upprättats av miljö- och teknikförvaltningen i Håbo kommun. Fastighets-
förteckning kommer att ligga till grund för samråd. 
 
Fastighetsbildning 
Planen ger stöd för avstyckning av 30 fastigheter för bostadsändamål, samt avstyckning av mark för 
skola, från fastigheten Väppeby 6:2. Allmän platsmark och även anlagd lekplats, planeras tillföras 
Väppeby 6:1. 
 
Exploatören ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.  
 
Gemensamhetsanläggningar 
Närlekplatsen inom kvartersmarken, smala ”grönsläpp” och ytor för planteringar inrättas som 
gemensamhetsanläggning för de blivande fastighetsägarna inom planområdet. 
 
Ledningsrätt  
Servitut 
För kommunala tekniska anläggningar inom kvartersmark har u-områden utlagts. Dessa u-områden 
upplåts genom ledningsrätt. I de fall en eventuell avvikelse från redovisade u-områden skulle 
komma att ske i samband med den slutliga projekteringen av området ska detta regleras vid servi-
tutsbildningen. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Planekonomi 
Kostnader för och intäkter av planens genomförande regleras i exploateringsavtal mellan Håbo 
kommun och exploatören. 
 
Kostnaderna för upprättande av detaljplan tas ut genom att ett plankostnadsavtal tecknas mellan 
PEAB Bostad AB och Håbo kommun. 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
 
Grundkarta 
Grundkartan hålls ajour av Miljö- och teknikförvaltningen, Håbo kommun. 
 
 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Från kommunen har planarkitekt Marie Ahnfors medverkat i upprättandet av detaljplanen. 
Planhandlingarna har upprättats av Sigtunaarkitekter AB genom Bengt Jerström ark SAR / MSA  
i samarbete med FOKUS arkitektur genom Hans Suominen ark SAR / MSA. 
 
 
 
Bålsta i juni 2007 
 
Håbo kommun 
 
 
Kim Hulten                                            Marie Ahnfors  Fredrik Nestor 
Bygg- och miljöchef                              Planarkitekt  Exploateringsingenjör 
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