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Miljöbedömning; Steg 1 – Behovsbedömning av detaljplan för Kalmarsand 
När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till behovet 
av att göra en miljöbedömning av planen i enlighet med 6 kap. 11-18§ miljöbalken (MB).  
En detaljplan ska genomgå miljöbedömning om planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Behovsbedömning är den process som leder fram till ställningstagandet om en plan 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan och därmed ska miljöbedömas.  
 

Behovsbedömningen görs utifrån en särskilt framtagen checklista. Denna checklista är uppbyggd 
utefter förordningen  (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Checklistan utgör underlag 
för kommunens bedömning om betydande miljöpåverkan samt stöd för det ställningstagande som 
kommunen ska ta i frågan. 

 
Om betydande miljöpåverkan kan konstateras ska en miljöbedömning enligt MB (1998:808) 6:11-
6:18 göras. Miljöbedömningen görs genom upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
som redogör för planens konsekvenser och eventuella åtgärder eller förändringar som måste till för 
att planen ska kunna genomföras. Om betydande miljöpåverkan inte kan konstateras, beskrivs 
miljökonsekvenserna kortfattat i planbeskrivningen. 

En väl utförd och dokumenterad behovsbedömning är också en bra 
utgångspunkt för avgränsningen av MKB:n. Behovsbedömningen har även 
ett värde för arbetet med planbeskrivningen för att identifiera viktiga frågor 
för planen samt sam underlag för vilka utredningar som kan behövas tas 
fram.  

Om en verksamhet kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a§ antas planen alltid 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Bedömningen görs enligt: 

• ”Ja” 
Indikerar att föreslagen mark- eller vattenanvändning kan komma att leda till en betydande 
miljöpåverkan. 

• ”Nej” 
indikerar att föreslagen mark- eller vattenanvändning inte kommer att leta till en betydande 
miljöpåverkan.  

 

Då planuppdraget tagits på nytt, med en inriktning som endast skiljer i några begränsade punkter 
används här föregående uppdrags behovsbedömning som underlag och redovisas i rutor under 
varje punkt det tidigare funnits en bedömning. Under rutan tillförs kommentarer med inriktning på 
förändringar av planen eller nya förhålsregler för den aktuella rubriken/intresset. 

 

mailto:Sarah.olsson@habo.se
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K6P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-905/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
http://www.bing.com/search?q=7+kap.+28+a+%C2%A7&src=IE-TopResult&FORM=IETR02&conversationid=
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Planförslagets syfte och huvuddrag: 
Planen syftar till att förstärka kopplingen mellan centrala Bålsta och Kalmarsand, både via och förbi 
Fånäs och både i form av infrastruktur och byggnader. Sådan koppling åstadkoms till del genom 
förtätning av området mellan Fånäs och Kalmarsand (grustäckt och Lantmännens silo med hamn) med 
utbyggnad av flerbostadshus, och dels genom anläggande av gångvägar genom naturområdet, vidare i 
form av strandpromenad runt udden mot Karlmarsandsbadet. Som villkor för ytterligare exploatering och 
i förlängningen ytterligare biltrafik i närområdet ligger en omläggning av Stockholmsvägen, bort från 
Fånäs och med möjlighet att försörja ett mindre verksamhetsområde längs järnvägen. För att bära 
investeringskostnaderna är samtidigt omläggningen villkorad tillkommande exploatering. 

Förtätningen sker i form av flerbostadhus, vilka i flera fall föreslås i nära anslutning till villabebyggelse i 
högst två våningar. En grundförutsättning är därför att ny bebyggelse gradvis stegras i våningsplan. I norr, 
vid Kalmarrondellen går byggnaderna succesivt, från två till fyra våningar med utgångpunkt från 
Fånäsvägen. Ute på udden skapar byggnaderna gemensamt en stegrande helhet med utgångpunkt ifrån 
Fånäs och ifrån söder, med mål- och höjdpunkt samt landmärke i silobyggnadernas tidigare läge. Som 
nytt landmärke och med synlighet vida ifrån ställs höga krav på gestaltning av helheten och samverkan 
mellan byggnaderna på udden. 

Med byggnader i varierande våningstal blir taket på de lägre våningarna mer synligt och potentiellt även 
mer tillgängligt. För att ta tillvara på taket som resurs ska därför taket antingen ges en grön och 
stimulerande kvalité, som grönt tak, alternativt kan det användas mer aktivt, som terrass. 

Stegring som variation av våningsplan inom samma byggnad och inom områden går igen inom 
planområdets samtliga bostadsområden. För Udden och Parkområdet gäller ett ytterligare samspel. Som 
de i samspelet och som del i att ytterligare stärka variationen ska två eller flera fasader brytas av. 
Kopplingen mellan områdena stärks vidare genom viss begränsning, men fortsatt variation i 
fasadmaterial, till en blandning av hårda och mjuka material. 

Med områdets läge, precis i anslutning till Mälaren och skogsområden ska vyer och utblickar tas tillvara. 
Bostadsbyggnader ska därför placeras så att tydliga mellanrum bildas. På så sätt blir det även nödvändigt 
att hålla nere exploateringsgraden, områdena ligger i alla i nära anslutning till natur/park miljöer och ska 
kännetecknas som hus i park. Då planen föreslår stora ytor för parkering är det av vikt att utblickar och 
vyer kommer till genom även dessa ytor, mellan carports och genom garage. 

Övergripande skillnader mot tidigare uppdrag (2013): 
Antalet bostäder har utökats, från cirka 250 till cirka 400. Vidare föreslås möjlighet till uppförande av ett 
vårdboende i södra delen av området. I den norra delen föreslås flerbostadshus istället för 
villabebyggelse. Bebyggelsen på silotomten (Udden) föreslås nu gå upp i högre höjd, där hösta höjd är 
föremål för diskusison men, men som högst om 14 våningar i silons nuvarande läge, motsvarande cirka 
45 meter jämfört med silons 60 meter. 
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Föreslagen avgränsning av detaljplan för Kalmarsand. I pågående planarbete undersöks dock även 
möjligheten till att inkludera ett mindre delområde åt sydost(gul markering). Utvidgningen gäller möjlighet 
till att förlänga busslinjen i området och kräver i sådant fall en ny vändplan på mark som idag är bestämd 
till prickad kvartersmark.  

Händelse Datum 
Samråd med kommunens miljöbedömningsgrupp för tidigare uppdrag 
 
Yttrande från Länsstyrelsen 
Delegationsbeslut om miljöbedömning 
Samråd med kommunens miljöbedömningsgrupp för aktuellt uppdrag 
 

2011-12 till 
2012-01 
2012-02-20 
2012-02-20 
2017-01-23 
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Gällande planer, översiktsplan, program och detaljplan 

Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 
Håbo kommun antog våren 2014 en ny vision. Visionen ska vara vägledande för den kommunala 
verksamheten gällande planering, produktion och bostadsutveckling. Visionens ambition är att det år 
2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. Visionen består utav fyra olika delar: 

Håbo kommun ska vara en aktiv part av mälardalsregionen.  Regionen växer och vi ska växa med den 
som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Utbud, varor, tjänster, 
arbetsplatser, kultur och kompetens tillgängliggörs för kommunens invånare samtidigt som det som Håbo 
kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen.  

Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till vatten och naturliv är en 
viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort ansvar. Kommunen ska tillhandahålla både Mälar- och 
naturnära boendemiljöer utan att äventyra natur- och djurliv.  

Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande småstad där många vill vistas 
och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande ort som är anpassad för alla människor i alla åldrar.  

Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar ett gott liv för alla. Kommunen ska ta ett stort 
ansvar för att kommande generationer ska ha samma, eller bättre, möjligheter att förvalta och utveckla 
kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomisk och ekologisk hållbar, vår planering ska gå 
mot att minska behovet av biltrafik och kommunen ska skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar 
nya naturområden i anspråk. 

Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort (2010): 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, från 2010. Del av området är 
sedan tidigare planlagt för bostadsändamål, men området som helhet utpekas samtidigt inte för en specifik 
markanvändning. FÖP:en beskriver att ny bebyggelse bör tillkomma i form av förtätning av områden 
inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten samt i anslutning till kollektivtrafik. Med 
utgångspunkt i planområdets läge, mellan de bebyggda områdena Fånäs och Kalmarsand, fungerar 
planförslaget väl som förtätning och sammankopling. Området ligger även inom verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten. För att kartlägga övergripande frågor och förutsättningar, samt med hänsyn till att 
området inte särskilt pekas ut i FÖP:en, föregicks detaljplaneringen av ett planprogram (2010). 

Planprogram för Kalmarsand: 
Den förnyade planläggningen av området inleddes redan 2007 med ett planprogram. I programmet, som 
godkändes av Kommunfullmäktige 2010, utpekas tänkbar markanvändning i form av bostäder, 
verksamheter samt naturmark. Programmet pekar ut tre områden för bostäder, ett för verksamheter, samt 
övergripande grönstruktur. Programmet specificerar inte närmare vilken typ av bostadsbebyggelse som 
rekommenderas, utan lämnar övergripande riktlinjer. Där Kalmarsands park och udde föreslås bebyggelse 
i högst 5 till 7 våningar. Inom de norra ges ingen höjdangivelse, men inriktningen är på mer småskalig 
bebyggelse. Rekommenderat antal bostäder är cirka 240, med möjlighet till utökat antal om befintlig 
Stockholmsväg stängs för trafik till – och från den södra delen av området.  

Utöver bostäder föreslås även en förskola, inom Kalmarsands park. Verksamhetsmarken längs järnvägen 
föreslås för icke störande verksamheter. Ute på udden föreslås även en marina. 
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I samband med framtagandet av programmet utfördes även en miljöbedömning genom upprättande av en 
miljökonsekvensbeskrivning. Där kartlades behov av utredningar och klargörande i frågor som 
vattenkvalité med hänsyn till dagvattenhantering, riskanalys för markanvändning nära Mälarbanan, 
bullerstörning med hänsyn till trafik på Mälarbanan och Stockholmsvägens nya dragning samt risk för 
farliga markföroreningar. 

Gällande detaljplaner:  
I söder berörs planområdet framförallt av del av detaljplanen Kalmarsand, Spånga 1:6 m.fl. (204) från 
1989, i form av bestämmelser för industrianläggning, spannmålsilo (J1V1), bostäder och handel (BH1), 
handel och restaurangverksamhet (H2) samt parkering. 

Planen (204) har senare fått ett tillägg (204t) som berör mark inom fastigheten Håbo allmänning 1:5, där 
användingen dock även fortsatt bestäms som mark för bostäder. 

Norra delen avplanområdet är inte planlagd.  

Strider planen mot uppsatta mål? 

Redogör för de mål(vision), policys och program som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden 
som kan antas påverkas av planen: 
- 

 

 Kommer planförslaget att medföra risk för betydande miljöpåverkan enligt 
nedstående punkter: 
(Inom och utanför planområde) 

Bedömning 
Ja Nej 

1. Geologiska förhållanden (översvämningar, ras, sättningar): 
kommentar:  

Rekommendationerna i klimat- och sårbarhetsutredningen är att ny bebyggelse inte 
bör ligga under +2,3 meter. Enligt MKB finns mycket små risker att området 
drabbas av översvämningar. Marginella partier av stranden kommer att drabbas av 
de högst beräknade vattenstånden varför frekvensen av dessa har mindre betydelse. 
Detaljstudier måste göras vid detaljplaneläggning av sjönära delområden i huvudsak 
söder om den nuvarande Stockholmsvägen.  

Planområdet ligger på Bålstaåsen, och markförhållandena består därför av åsmaterial, 
med inslag av fyllnadsmaterial och enstaka mindre fickor med lera. Förhållandena ger 
goda förutsättningar för infiltration av dagvatten, samtidigt som eventuella föroreningar 
lättare sprids. Områdets många slänter, efter tidigare grusutvinning, i kobination med 
grusåsens näringsfattiga jordar gör att erosionen i slänterna är förhållandevis hög. 
Samtidigt är det inte så pass branta eller utsatta att riskerar att leda till ras. 

Ny riktlinje om lägsta nivå på +2,7 meter avses hållas, men för en föreslagen byggnad 
på Udden kommer särskild åtgärd krävas (vattensäker suterrängvåning), alternativt 
justeras byggrätten 

     x 
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2. Markföroreningar: 
kommentar: 

Inom planområdet finns två kända förorenade områden, deponin samt 
anslutningsanläggning till drivmedelslagret (nedlagt) under Prästberget. Vidare finns 
misstänkta föroreningar vid fjärrvärmecentralen i områdets nordöstra hörn. Det finns 
även uppgift om att ett stickspår gått genom grustaget i norra delen av området, och att 
det därmed kan finnas spår efter impregneringsmedel från sliprar. Silobyggnaden har 
undersökts och det har initialt inte påvisats några föroreningar. Vid rivning ska 
docksärskild hänsyn tas.  

Deponin är undersökt och avgränsad, och bedöms inte påverkas av föreslagen 
exploatering. 

Anslutningsanläggningen ligger på mark som föreslås för verksamheter och 
saneringsbehov är beroende av spridningsrisk vid exempelvis markarbeten. Risken ska 
klarläggas i planarbetet och kan ligga till grund för lovvillkor i planen. 

Fjärrvärmecentralen föreslås inte förändras och marken bedöms därför inte behöva 
undersökas. 

Stickspårets vara eller icke vara samt eventuellt läge eftersöks och kan (beroende av 
läge) ligga till grund för behov av provtagning samt eventuellt lovvillkor i plan. 

Rivning av silon bedöms ske innan planen vunnit laga kraft och behandlas därför 
separat i samband med rivningslovet. 

Behov av undersökning och i förlängningen sanering samråds med miljömyndigheten. 

     x 
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3. grund- och ytvatten: 
Kommentar:  

Uppsalaåsen som löper genom området innehåller en identifierad 
grundvattenförekomst som idag har såväl god kemisk status som god kvantitativ 
status. Miljökvalitetsnormer för grundvatten är ej fastställda men vattenmyndigheten 
föreslår att denna status ska bevaras. Genomförandet av planen måste planeras så att 
markföroreningar inte riskerar att frigöras och läcka till grundvattnet. 
Dagvattenutredningen ska behandla detta och resultatet av utredningen arbetas in i 
detaljplanen.  

Enligt planer för skydd kring Bålsta vattentäkt kommer Kalmarviken att ingå i 
vattenskyddsområde för täkten. Förslaget riskerar att medföra små till märkbara 
negativa konsekvenser för vattenmiljön om närsalter och markföroreningar når 
Kalmarviken. Sådana konsekvenser kan undvikas om en välplanerad 
dagvattenhantering tillämpas. Dagvattenutredning ska tas fram och resultatet av 
utredningen ska arbetas in i planhandlingarna.  

Mälaren är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § miljöbalken. Det 
riksintressanta yrkesfisket i Mälaren väntas ej beröras av projektet.  

Sedan 21 december 2016 gäller miljökvalitetsnormer, för Uppsalaåsen (Vreta-Bålsta) 
med krav på god kemisk och kvantitet status. Statusen bedöms uppfyllas till och med 
2021. Inom och nedströms planområdet finns inga kända dricksvattenuttag, och Håbo 
kommun bedömer att grundvattentäckten inte har potential som reservvattentänkt för 
kommunen. 

Vidare gäller krav på god ekologisk status och god kemisk status (med undantag för 
Kvicksilver och bromerad difenyleter) för Mälaren-Prästfjärden. Där aktuell status är 
god ekologiskt status medans den kemiska inte uppnår god status. Främsta 
miljöproblem är just miljögifter i form av Kvicksilver, bromerade difenyleter och 
tributyltenn föreningar. Måluppfyllnaden för båda statuskategorierna bedöms riskeras 
till och med 2021. 

En dagvattenutredning är under framtagande, parallellt med planförslaget, och kommer 
visa på övergripande hantering inför samrådsskedet av planen. För att sedan gå in 
djupare och i detalj på faktiska lösningar och dimensioner på dessa inför granskningen 
av planen. Utredningen ska samtidigt vara så pass täckande att åtgärdena garanterar att 
miljökvalitetsnormernas kvalitetsfaktorer inte riskeras till följd av planens 
genomförande, både för grundvattentäkten och för Prästfjärden. 

I direkt anslutning till planområdet, och med en potentiell förlängning inom 
planområdet återfinns Kalmarsandsbadet. I och med att planförslaget även inkluderar en 
småbåtshamn är det av vikt att hitta en utformning av hamnen, så att konflikter mellan 
angörande båtar och badande undviks. Det handlar dels om båtarna rörelser till och från 
hamnen, men även att hålla avstånd för att minimera risk för utsläpp/läckage från 
båtarna med inverkan på badet.  

x      



 

 BEHOVSBEDÖMNING 8(15) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-01-23 KS 2015/00289  

 

4. Lokalklimat (Vind- och läförhållande, sol, ljus, temperatur): 
Kommentar:  

Planen föreslår bebyggelse i ett tidigare grustag, ett grustag som kännetecknas av 
omkringliggande höjder annat än mot vattnet. Området är orienterat mot söder och 
kommer därmed få ordentligt med solvärme. Området är samtidigt sparsamt beväxt med 
mindre träd. För vårdboende och förskola kommer det därmed vara av vikt att 
säkerställa utemiljöer med god tillgång till skugga.  

Då planen föreslår hög bebyggelse i anslutning till annan bebyggelse har en solstudie 
genomförts. Med en uppdelad högre bebyggelse med mellanrum sinsemellan, stegvis 
upptrappning i höjd samt ett förskjutet läge mot annan bebyggelse, visar studien inte på 
några konflikter. 

    x   
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5. Luft- och vattenkvalité: 
Kommentar: 

Nedlagd deponi har genomgått MIFO fas 1. MIFO fas 2 pågår och en preliminär 
rapport har lämnats. Kompletterande grundvattenprovtagning och uppföljning av 
tidigare grundvattenprovtagning ska utföras i januari/februari 2012. Konsulten har 
preliminärt bedömt att det inte finns några miljömässiga hinder att exploatera 
området runt f d Kalmarsandsdeponin. Inga åtgärder utöver specificerade i samband 
med schaktning i deponimassorna bedömdes motiverade, i den preliminära 
rapporten, med anledning av de påträffade föroreningarna. Hänsyn tas i detaljplanen 
till resultatet och de föreslagna åtgärderna.  

Undersökningar av marken där verksamheter har pågått eller misstanke om 
föroreningar finns kommer att göras. I detaljplanen kommer planbestämmelse att 
skrivas in med villkor för markanvändningen, som ska godkännas av 
miljömyndigheten, där det krävs för planläggningen av området.  

Kalmarviken bedöms av kommunen inte vara särskilt ekologiskt känslig. Enligt 
planer för skydd kring Bålsta vattentäkt kommer Kalmarviken att ingå i 
vattenskyddsområde för täkten. Förslaget riskerar att medföra små till märkbara 
negativa konsekvenser för vattenmiljön om närsalter och markföroreningar når 
Kalmarviken. Sådana konsekvenser kan undvikas om en välplanerad 
dagvattenhantering tillämpas.  

Dagvattenutredning ska tas fram och resultatet av utredningen ska arbetas in i 
planhandlingarna. I dagvattenutredningen ska behandlas vad lokal infiltration av 
dagvattnet kan innebära för risk för grundvattnet med anledning av deponin. 
Genomförandet av planen måste planeras så att markföroreningar inte riskerar att 
frigöras och läcka till grundvattnet. Ny parkering för bad och restaurang bör tas upp 
särskilt i dagvattenutredningen och lämpligen föreslås utföras med någon form av 
genomsläpplig markbehandling. För att upprätthålla en god ekologisk status i 
Kalmarvikens vatten är det viktigt att begränsa tillförseln av orenat vatten. 
Utformningen av dagvattenhanteringen bör beskrivas i detalj i planskedet och förses 
med belastningsberäkningar. Den nya bebyggelsens påverkan på Lillsjöns 
avvattning bör utredas. 

Även med hårdare kvar på ett upprätthållande av miljökvalitetsfaktorer bedöms en 
välplanerad dagvattenhantering kunna säkerställa att kvalitén inte påverkas negativt. 

Deponin har undersökts och avgränsats och bedöms inte påverkas av lokal infiltration i 
föreslagna exploaterade områden. 

 

x       
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6. Störningar (Buller, vibrationer, Allergi, Elektriska och magnetiska fält): 
Kommentar:  

ÅF- Ingemanssons bullerutredning 2008 låg till grund för programmet. För framtida 
buller hade beräkningarna gjorts på den nya dragningen av Stockholmsvägen. Den 
kommer att bli den huvudsakliga genomfartsvägen medan dagens väg får mer 
karaktär av lokalgata. Om området öster om Kalmarsand bebyggs uppskattades 
trafiken öka med 5000 fordon per dygn och bullerberäkningar har gjorts även för 
detta scenario. Bullernivåerna har också beräknats för uppskattad 
spårtrafikbelastning år 2015. Beräkningarna är gjorda på 1,5 och 5 m över marken. 
Bullerutredning kommer även att tas fram i detaljplaneskedet för både befintlig och 
planerad bebyggelse. De nationella riktvärdena för buller ska uppfyllas. Det kan bli 
aktuellt att tillämpa avsteg enligt Boverkets allmänna råd 2008:1. 

En bullerutredning, med utgångspunkt i de nya riktvärdena, är under framtagande. 
Utgångspunkten är att inga avsteg ska vara nödvändiga, utan riktvärdena ska uppnås 
genom eventuella åtgärder.  

Området som nämns öster om var vid tidpunkten för det tidigare planuppdraget 
högaktuellt och utreddes genom planprogram. Sedan 2012 har dock inget arbete skett 
med bostadsdelen av planprogrammet. Med utgångspunkt i kommunens aktiva 
planarbete bedöms bostadsförsörjningsprogrammets utbyggnadsomfattning överskridas, 
en utbyggnad av området öster om bedöms därför ligga avlägset i tid (>15 år). Där även 
avlastningshamnen i Toresta har viss påverkan. Vidare bedöms området kräva så pass 
omfattande infrastruktur utbyggnad/omläggning att det sammantaget är svårt att 
uppskatta omfattning av bebyggelse, trafikbelastning på befintliga/nya gator och i 
slutändan bullerbelastning för aktuellt planområde. Den trafikbelastningen tas därför 
inte med i utredningsarbetet för aktuellt planområde.  

Planområdet berörs även av buller från kommande upplags/transporthamn i Toresta. 
Enligt redovisad bullerutredning ska dock bullernivåerna inte överskrida riktvärden 
inom planområdet. 

En ytterligare fråga är vilken bullernivå som bör tillåtas vid fasad på vårdboendet. Ett 
vårdboende utförs normalt med lägenheter på omkring 35 kvm, och bedöms därmed 
kunna falla inom det särskilda riktvärdet på 60 dB(A) ekvivalent för smålägenheter. 
Samtidigt konstaterar den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort att lokaler för 
barn, äldre och sjuka inte bör placeras i utsatta lägen. Här kommer det därför vara 
nödvändigt att föra ett mer allmänt resonemang kring lämplig högsta bullernivå vid 
vårdboenden och skolor i kommunen. 

     x 
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7. Värdefulla/känsliga natur- och rekreationsmiljöer/Naturvärden: 
Kommentar:  

Enligt 4 kap 1 § i miljöbalken är Mälaren med öar och strandområden i sin helhet av 
riksintresse, med hänsyn till dess natur- och kulturvärden. Mälaren omfattas också 
av 4 kap 2 § miljöbalken enligt vilken turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Mälaren är vidare av riksintresse 
för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § miljöbalken och för fritidsfisket eftersom det ingår 
som ett av motiven för det rörliga friluftslivet. I 4 kap 1 § miljöbalken anges att 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det 
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. I 
samma paragraf sägs vidare att bestämmelserna inte utgör hinder för utveckling av 
befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Enligt [program]MKB så bedöms 
förslaget inte medföra risk för någon påtaglig skada på riksintresset eftersom 
programförslaget är knutet till redan befintlig bebyggelse.  

Tillgängligheten till vattnet ska förbättras genom att silons område planeras med en 
strandpromenad för boende och allmänheten. Strandpromenaden ska kunna nås från 
både Stockholmsvägen och Fånäsområdet söder om Stockholmsvägen.  

Miljökonsekvensbeskrivningen pekar ut tre naturvärdesområden av kommunalt 
intresse, klass 3. Dessa är knutna till gamla tallar. För att motverka större negativ 
påverkan på naturvärdena ska de gamla tallarna om möjligt bevaras i en öppen 
solexponerad miljö. Gamla tallar och andra värdefulla träd som bedöms kunna 
sparas mäts in.  

De utpekade äldre tallarna bedöms kunna tillvaratas till del i två av områdena samt till 
sin helhet ute på Udden. Ett bevarande av träden och dess omgivning gör möjligt att i 
viss mån bibehålla karaktärsdrag för Kalmarsandsbadet med omnejd. Äldre tallar i 
sandrik jord.  Skyddsbestämmelser mot fällning av specifika träd kan vara aktuella att ta 
med i plankartan.  

En annan del i arbetet med natur- och rekreationsmiljöer har att göra med en 
sammanhängande grönstruktur, med koppling till strandpromenad och badet. 

I program MKB:n redogörs även för fynd av stormusslor i vattnen i anslutning till 
planområdet (Kalmarsandsbadet). Utan närmare inventering av vattenmiljön är det 
därför än viktigare att säkerställa en god hantering av dagvatten från området. För att på 
så sätt säkerställa att vattenmiljön inte påverkas betydande negativt och därmed riskerar 
påvisade värden. 

    x  
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8. Stadsbild/landskapsbild: 
Kommentar:  

Silon är ett landmärke i Bålsta från både land och vatten. Studier av den nya 
bebyggelsens gestaltning ska redovisas särskilt från vattnet i detaljplanen.  

Planen kommer att föreslå ny bebyggelse i silons läge. I detta skede innehåller 
planförslaget en stegrande bebyggelse med höjder upp mot silons (<14 våningar). På så 
sätt bibehålls landmärket, men av en annan karaktär. Förslaget har potentiellt betydande 
påverkan, där frågan om den är positiv eller negativ är högsta objektiv. 

Grönstrukturen är varierande i området, men där en karaktär står ut, en karaktär som 
kännetecknar Kalmarsandsbadet. Tallar i sandrik jord. Med anledning av den speciella 
karaktären, och dess tidigare beskrivna naturvärden, ska planen sträva mot ett bevarande 
i möjligaste mån. Till del sammangaller dock Tall markerna med markområde för 
vägomläggningen och kommer därför påverkas negativt i viss utsträckning. 

x      

 

9. Tillgång till grönområden (möjligheter till rörelse och aktivitet): 
Kommentar:  

Mälaren är av riksintresse för fritidsfisket eftersom det ingår som ett av motiven för 
det rörliga friluftslivet.  

Lillsjöns naturområde och badplatsen i Kalmarsand är viktiga målpunkter för 
rekreation i sydöstra Bålsta. Tillgängligheten till badplatsen förbättras och 
tillgängligheten till Lillsjöns naturområde behålls oförändrad även om man måste 
passera ny väg och ny bebyggelse på vägen dit. Trygghetsmässigt är det enbart en 
fördel eftersom grustaget är en ödslig och otrygg plats idag. Lillsjöns naturområde 
nås som nu via gång- och cykelpassagen under järnvägen i Kalmarsand som är en 
inarbetad och naturlig länk till rekreationsområdet.  

Stora delar av de beskrivna grönområdena är bullerutsatta, främst från järnvägen. På 
längre håll finns dock större och något mer avskärmade grönområden, samt kopplingen 
till Stockholms läns Görvälnkilen i Upplands-Bro. I stort bedöms påverkan som positiv. 

x      
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10. Värdefull/känslig kulturmiljö (fornlämningar, kulturarv): 
Kommentar:  

Inga kända fornminnen finns inom området. Enligt länsstyrelsen finns heller inga 
indikationer på att marken skulle rymma tidigare ej kända fornlämningar. 
Upplandsmuseet har bedömt att ingen befintlig byggnad inom programområdet är av 
sådant kulturhistoriskt intresse att den är bevarandevärd i sig eller ingår i någon 
kulturhistoriskt bevarande-värd miljö. (Denna bedömning är gjord före 
kulturmiljövårdsprogrammet och detaljplaneprogrammet liksom detaljplanen bygger 
på den tidigare bedömningen.)  

Ett gränsröse kallat 5-stenaröse finns intill silon och bör bevaras på plats eller 
någonstans i närheten. Röset markerar tidigare länsgräns men även gräns enligt den 
gamla folklandsindelningen mellan Attundaland och Tiundaland.  

Strax norr om Stockholmsvägen i höjd med grusgropen har en stensättning tagits bort.  

5-stenaröset avses bevaras på plats och inte flyttas. 

     x 

11. Strandskydd: 
Kommentar: 

Mälaren omfattas av strandskydd på 300 meter och Lillsjön på 100 meter, på land 
och i vatten vid normalt medelvattenstånd. Stockholmsvägen är 
strandskyddsavskiljande i förhållande till Mäla-ren liksom järnvägen är 
strandskyddsavskiljande mot Lillsjön. Lantmännens fastigheter är redan 
ianspråktagna till stor del. En eventuell ny serveringsbyggnad på stranden vid 
nuvarande kiosk och omklädning behöver särskild motivering. De särskilda skälen 
för att upphäva strandskyddet motiveras och utvecklas i detaljplanen.  

Resonemanget kring strandskyddet är i det hela detsamma, men serveringsbyggnad 
föreslås nu istället i anslutning till befintlig hamn, och anses därmed ligga på redan 
ianspråktagen mark/vattenområde. Då som nu föreslås även en småbåtshamn, även den 
med utgångspunkt i nuvarande hamn. 

 

     x 

  

  

12. Upphov till störningar under byggskede: 
Kommentar:  

Under byggtiden sker tillfällig påverkan av olika aktiviteter som schaktning, 
sprängning, pålning och masstransporter.  

Då beräknade värden, framförallt för buller, är beräknade vid ny vägdragning kommer 
den nya vägen krävas innan ny bostadsbebyggelse kan tas i drift/besitting. 

        X 
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13. Säker fordons- och gångtrafik: 
Kommentar: 

Vägsträckningen innebär att en ny anslutning skapas vid Kalmarrondellen. Den nya 
vägen går sedan österut nära banvallen. Att placera vägen nära banvallen är lämpligt 
ur planeringssynpunkt för exploateringen av marken vid grustaget. Detta förhindrar 
att bebyggelse på båda sidor om vägen genererar passagebehov. Vägens 
barriäreffekt blir därmed även mindre. Vägen ska utformas så att hastigheten 
dämpas där sträckningen inbjuder till högre hastighet än den skyltade.  

För gång- och cykeltrafiken mellan Kalmarrondellen och Kalmarsand innebär den 
nya vägsträckningen att oskyddade trafikanter kan prioriteras på den gamla 
Stockholmsvägen när den övergår till lokalgata. På detta sätt bör det bli både genare, 
tryggare och säkrare för fotgängare och cyklister att ta sig till och från Kalmarsand. 
Den befintliga gång- och cykelvägen genom skogen som upplevs som otrygg 
försvinner i och med byggnationen. I själva verket har säkerheten påverkats av 
otryggheten då många valt att cykla på vägkanten längs med Stockholmsvägen i 
stället för genom skogen som också varit en omväg. Även den nya vägen förses med 
separat gång- och cykelväg. Att samla trafikslagen ökar tryggheten.  

Ny vägdragning och nya gång- och cykelbanor bedöms få en betydande positiv 
påverkan. 

x      

  

  

14. Markreservat för väg/järnväg/teknisk försörjning: 
Kommentar: 
  

Detaljplanen angränsar till järnvägen Mälarbanan, dubbelspår, som är av 
riksintresse. Hänsyn tas i detaljplanen till föreslagna åtgärder i riskanalys transporter 
av farligt gods och bullerutredning. Om ny bebyggelse föreslås inom 80 meter från 
järnvägen bör markförhållanden undersökas närmare och risk för störande 
vibrationer bedömas. Hänsyn tas till detta i detaljplanen i så fall.  

Ute i Kalmarviken utanför planområdet är en sträckning i vattnet av riksintresse för 
sjöfarten. Detaljplaneläggningen förutsätter att silon och dess verksamhet upphör 
inklusive transporter till och från hamnen. Samråd med Sjöfartsverket om eventuella 
bryggor eller andra anläggningar av betydelse för sjöfarten görs vid behov i 
detaljplaneskedet eller anläggningsskedet.  

(Reservat för utbyggnad av ytterligare två järnvägsspår är beläget på andra sidan 
järnvägen och berör inte det här planområdet.)  

Undersökning av vibrationer begränsas enligt rekommendationerna till 
bostadsbebyggelse. Då bostadsbebyggelse inte föreslås närmare än cirka 76 meter från 
järnvägen kommer inte risk för vibrationer att utredas. 

Läge för reservatet för utbyggnad av järnvägen är inte bestämt och är svårt och 
olämpligt att sia om. För att inte omöjliggöra en sydlig dragning säkerställs ett minsta 
bebyggelseavstånd (30 meter för huvudbyggnader) från järnvägen i de lägen bebyggelse 
(verksamheter) föreslås i anslutning till järnvägen. 

     x 
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15. Transporter av farligt gods: 
Kommentar:  

Riskanalys för farligt gods på järnväg och verksamheter i omgivningen ska tas fram. 
Hänsyn till rekommenderade åtgärder kommer att tas i detaljplanen.  

Då Mälarbanans passage genom centrala Bålsta kännetecknas av liknande förhållanden 
som för aktuellt planområde, avses genomförd riskanalys för Mälarbanan för Bålsta 
centrum att användas som underlag även för skyddsavstånd och åtgärder även för denna 
plan. Närmare resonemang och anpassning kommer att redovisas i planbeskrivning och 
MKB. 

Vid tidpunkten för det tidigare uppdraget pågick fortfarande kemisk industri med 
riskzon över planområdet. Den verksamheten är numera nedlagd. 

     x 

 

 Vissa utpekade ändamål enligt PBL 4 kap 34§: 
Kommentar:  

I och med att planförslaget innehåller en småbåtshamn bedöms en utökad beskrivning i 
MKB:n krävas.  

 

Slutsatser och rekommendationer/ behov av utredningar: 
Slutsatsen före föregående planuppdrag var att identifierad problematik och risk för betydande 
miljöpåverkan kunde hanteras genom anpassning av planen utifrån kommande utredningar. I 
samråd med Länsstyrelsen kom man slutligen fram till att utredningarna istället skulle ligga till 
grund för en komplettering av programmets MKB. En komplettering som förespråkas i 
Programmet. 

Slutsatsen efter denna uppdatering är att planen fortsatt kan leda till betydande miljöpåverkan. 

En komplettering av programmets MKB är därför under framtagande, så är också underlag till 
densamma i form av utredningar för Buller, Dagvatten samt eventuellt markmiljö (där föroreningar 
eller risk för dem samt tidigare markanvändning för kartläggs). Riskanalys för planområden norr 
om ger i viss mån generella åtgärdsförslag, vilka kommer att införlivas även i aktuell plan. 
Strandskyddet beaktas särskilt och kommer samrådas separat med Länsstyrelsen innan 
plansamråd. 

 
Totalbedömning 

MKB x  Ingen MKB  

 

Isabell Lundberg Anton Karlsson 

Plan- och utvecklingschef 

 

Planarkitekt 
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