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PLANENS SYFTE
OCH HUVUDDRAG

Detaljplanen syftar till att skapa nya villatomter i Krägga herrgårdområdet i närheten av Mälaren samt att ändra användning för
Smedjan (Krägga 1:219), från konstnärsateljé till bostäder. Detaljplanen innehåller huvudsakligen följande förändringar gentemot
gällande detaljplaner:


Bostäder i en till två våningar tillåts väster och söder om Krägga
1:215. Gällande detaljplan anger golfbana samt prickmark (mark
som inte får bebyggas och där befintlig vegetation ska bevaras)
inom användningen golfbana.



Bostäder i en våning tillåts på fastigheten Krägga 1:219,
Smedjan. Gällande detaljplan anger konstnärsateljé med 130 m2
tillåten byggnadsarea i högst en våning. Byggrättens storlek blir
oförändrad.

Inget upphävande krävs av det utökade strandskyddet på 300
meter eftersom det redan är upphävt i gällande detaljplan.
FÖRENLIGT MED 3, 4
OCH 5 KAP MB

De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna
enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5 kap.

PLANDATA
Läge

Planområdet är beläget på konferensanläggningen Krägga herrgård, cirka 5 km från Bålsta i Håbo kommun, vid Mälaren.

Areal

Planområdets totala areal är cirka 4,4 ha, varav området Bruket
cirka 4,3 ha och området Smedjan cirka 0,1 ha.
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Markägoförhållanden

Området Bruket ligger inom fastigheten Krägga 1:213 och området
Smedjan ligger inom fastigheten Krägga 1:219. Båda fastigheterna
ägs av Krägga Properties AB.

TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Planområdet omfattas av översiktsplan för Håbo kommun, antagen
2006-06-19 och berörs av två rekommendationsområden: VB2,
Krägga/Stämsvik – Vissa förändringar, bostäder samt NF 6 Markerna kring Krägga – Bevarandeområde –naturmiljö och friluftsliv.
För dessa två rekommendationsområden redovisar översiktsplanen
följande rekommendationer för markanvändning och bebyggelseutveckling:
VB 2 Krägga/ Stämsvik – Vissa förändringar, bostäder
… För närvarande förses området med kommunalt vatten och
avlopp via en överföringsledning som har byggts ut från Bålsta.
Samtidigt pågår ett arbete med att ersätta äldre detaljplaner med
nya för främst befintlig bebyggelse som får bättre anpassade byggrätter till modern villastandard jämfört med fritidshus. Endast ett
mindre antal nya tomter för småhus förutom tomt för skoländamål,
tomt för handel och småbåtshamn prövas i ersättningsplanerna.
Därefter återstår en större utbyggnad med småhustomter på
tidigare ej exploaterad mark där detaljplaneläggning inte har påbörjats ännu…
NF 6 Markerna kring Krägga – Bevarandeområde – naturmiljö
och friluftsliv
Den norra delen av området utgörs av Åker- och betesmarkerna
kring Krägga gård. Den södra delen utgörs av ett barrskogsområde
med inslag av olika lundväxter. Inom den södra delen finns ett
uppodlat parti, där dock åkrarna numera inte hävdas. Djur- och
fågellivet är rikt här. Kräggaområdet är ett omväxlande utflyktsmål.
Rekommendationer o Markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsatta.
Bebyggelseutveckling
Bebyggelseutveckling ska studeras i ett detaljplaneprogram.
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplan.

Riksintressen

Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken (MB) är Mälaren med öar och strandområden i sin helhet av riksintresse, med hänsyn till dess naturoch kulturvärden. Mälaren innefattas även av 4 kap 2 § MB som
anger att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets,
intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
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I 4 kap 1 § MB sägs 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 paragrafen
sägs vidare att bestämmelserna ej utgör hinder för utveckling av
befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Planområdet ligger i
sin helhet inom detta riksintresseområde.
Mälaren är även av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § MB,
men detta riksintresse är avgränsat till vattnet och berör inte planområdet.
Program

Detaljplaner ska grundas på program om det inte är onödigt. Som
regel är det onödigt om detaljplanen uppfyller förutsättningarna för
att behandlas med enkelt planförfarande eller har stöd i en aktuell
översiktsplan, speciellt om den är fördjupad och detaljerad.
Detaljplanen har föregåtts av program för området Krägga herrgård
som togs fram under 2006. Planprogrammet klarlägger översiktligt
förutsättningarna för att bebygga olika delområden med bostäder
(se karta nedan). Parallellt med planprogrammet upprättades en
översiktlig beskrivning av miljökonsekvenserna av en exploatering
av respektive delområde.

Karta över planprogrammets delområden. Denna detaljplan omfattar del av Bruket
och Smedjan. Smedjan utgjorde inget eget delområde i planprogrammet och är
därför inte markerat på kartan.
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Detaljplaner,
områdesbestämmelser och
förordnanden

Inom planområdet, som är detaljplanelagt, gäller följande
detaljplan:

Strandskydd

Generellt strandskydd råder vid insjöar och vattendrag. Syftet med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch växtlivet.



Detaljplan för Krägga 1:213 m fl. Laga kraft 2003-04-23.
(Plan 322).

Mälaren omfattas av strandskydd på 300 meter enligt 7 kap. 13 §
miljöbalken. Strandskyddet är dock sedan tidigare upphävt av
Länsstyrelsen (beslut 1989-11-27 respektive tilläggsbeslut 199401-12) inom områden som betecknats med B, C1, E1, E2, E3, Y1
och WV1 inom gällande detaljplaner vid Krägga (plan 216, 282
m fl). Dessa områden utgörs av kvartersmark och vattenområde
med bryggor.
Upphävande av
strandskydd

Hela planområdet ligger inom område där strandskyddet upphävts i
samband med tidigare detaljplaneläggning. Inget behov av
ytterligare upphävanden av strandskyddet föreligger.

Behovsbedömning
om betydande
miljöpåverkan

Enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning av
mark, byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och
vatten och andra resurser.
En behovsbedömning för detaljplanen har genomförts. Behovsbedömningen ska avgöra om detaljplanens genomförande kan
antas medföra en sådan betydande påverkan som nämnts i förra
stycket eller inte. Bedömningen görs utifrån kriterier som finns i
bilaga 4 till MKB-förordningen.
Samråd har skett med länsstyrelsen enligt yttrande 2009-08-17
dnr 402-7815-09. Beslut om behovsbedömningen fattades av
kommunen genom delegationsbeslut 2009-08-25 dnr
MTN2008/187 nr 2009.1500.
Detaljplanens genomförande anses inte medföra betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver utföras.
Sist i planbeskrivningen under avsnitt om konsekvenser av detaljplanens genomförande redogörs för vilka konsekvenser som ett
genomförande av planen kan tänkas medföra.
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Kommunala beslut
i övrigt

Miljö- och tekniknämndens arbetsutskott i Håbo kommun beslutade
2009-01-20 att planarbete för denna detaljplan får påbörjas.

FÖRUTSÄTTNINGAR,
FÖRÄNDRINGAR
OCH
KONSEKVENSER
Natur

Mark och vegetation
Planområdet sluttar huvudsakligen i västlig riktning ned mot
Mälarens strand. I Naturvårdsprogram för Uppsala län anges
skyddsvärda naturområden av regionalt och lokalt intresse. Ett
område av klass 2, benämnt Skogs- och odlingsmarkerna kring
Krägga, berör hela planområdet. Området redovisas även som
värdefullt naturområde i kommunens översiktsplan.
I naturvårdsprogrammet beskrivs områdets naturvärden: I norra
delen, kring Krägga gård, finns betesmarker, i väster kala berggrundspartier och glacialskulpterade hällar, i södra delen Bakluraområdet med lummiga, lundväxtlika backar och bryn. Baklura är rikt
på djur och fåglar, bl.a. rådjur, hare, kattuggla, fiskgjuse, trädgårdssångare och svarthätta. En bäckravin söder om Krägga herrgård
nämns också i värdebeskrivningen.
En naturvärdesinventering har genomförts för Krägga herrgård
området av Lars-Gunnar Bråvander, Inula Miljö, under hösten
2005. Syftet med naturvärdesbedömningen är att den ska tjäna
som underlag för ett hänsynstagande och en utveckling av områdets naturkvaliteter samtidigt som området får ny bebyggelse och
anläggningar.
Sammanfattningsvis sägs i naturvärdesinventeringen att det inom
Krägga herrgård området finns en mycket rik natur men att inga
hotade eller särskilt hänsynskrävande arter påträffats. Slutsatserna
av biotopgenomgången är dock att en rik fauna och flora finns i
området och att den dessutom också kan utvecklas positivt även
om området exploateras för bebyggelse. Nedan sammanfattas vad
som sägs i naturvärdesinventeringen för planområdet.
Planområdet (Bruket) består huvudsakligen av medelålders
planterad granskog på frisk lerjord av god bonitet. Skogen växer
snabbt och i de mest slutna bestånden är fältskiktet mycket glest
även där nyligen gallringar gjorts. Ett antal lågor finns efter den i
dessa trakter försvagade stormen Gudrun. Området kan med fördel
bebyggas. Härvid bör snarast detta förberedas genom att avverka
granskogen antingen helt och hållet eller med sparande av en gles
granskog som efter ytterligare några stormar till viss del finns kvar
och då kan bli viktiga miljöträd i en öppnare mark där vissa lövträd
då kan etableras. Området kan bli mycket attraktivt som område för
boende med en större sammanhängande friluftsskog i söder och
med herrgårdslandskapet inom räckhåll och med utsikt mot
Mälaren.
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Geotekniska förhållanden
Marken inom planområdet för Smedjan utgörs av morän. Marken
inom planområdet för Brukets sydöstra del utgörs främst av morän
och den nordvästra delen av lera. En geoteknisk undersökning
kommer att tas fram inför bygglovprövning.
Risk för höga vattenstånd
Områdena Bruket och Smedjan (minst + 4 m ö h resp. + 5 m ö h i
rikets höjdsystem 1900, RH00) är relativt högt belägna och ligger
därmed inte inom område med risk för översvämning.
Förorenad mark
Jordprov behöver tas inom Bruket innan bostäder byggs, för att
säkerställa att det inte finns föroreningar kvar från det gamla
tegelbruk som tidigare låg inom området.
Radon
Förekomsten av ev. radon i marken kommer att utredas vidare inför
bygglovprövning. Bestämmelse har införts i planbestämmelserna,
vilket innebär att byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande.
Kulturmiljö

Kulturmiljövård
Planområdet ligger inom ett område kring Krägga Herrgård som i
översiktplan för Håbo kommun utpekas som lokalt intresse för
kulturmiljövården och som tas upp i kulturminnesvårdsprogrammet
för Håbo kommun.
Fornlämningar
Inom planområdet Bruket och Smedjan finns inga kända fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets register.
Under september 2009 har Arkeologikonsult utfört en arkeologisk
utredning etapp 1 & 2 inom tre områden i Krägga där området
Bruket (område 1) ingår. Syftet med utredningen var att kontrollera
om fornlämningar fanns inom områdena.
Inom Bruket påträffades lämningar av ett tegelbruk som tidigare
funnits i området från 1850-talet till 1940-talet då bruket lades ned.
Lämningarna utgörs av bebyggelselämningar som sannolikt fungerat som tegelbrukets torklador samt en lertäkt (nr 24, 28). Lämningarna bedömdes utgöra övriga kulturhistoriska lämningar. I övrigt
påträffades inget av antikvariskt intresse.
På grund av vissa förändringar av bebyggelseplanerna vid Bruket,
där bebyggelse nu planeras längre österut, kommer den arkeologiska utredningen att kompletteras under det fortsatta planarbetet.
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Bebyggelseområden

Bostäder
Smedjan
Friliggande bostadshus i en våning, tillåts inom Smedjan. Största
sammanlagd byggnadsarea för byggnader är 130 m2, vilket motsvarar den yta som nuvarande bebyggelse upptar på marken jämte
området mellan befintliga byggnader. Högsta byggnadshöjd är satt
till 3,5 meter för huvudbyggnad och 3,0 meter för garage, förråd
etc. Minsta resp. största tillåtna taklutning är 27-38 grader.
Fasader ska vara av träpanel och målas med faluröd kulör.
Taktäckning ska vara rött lertegel alt tegelröda takpannor.
För att tillgodose allmänhetens behov av att fritt röra sig längs
Mälaren på ömse sidor av tomten ska denna tomts gräns markeras
med staket eller annan tydlig avgränsning.
Bruket
Friliggande bostadshus i högst två våningar eller i en våning med
förhöjt väggliv tillåts. Vind får inte inredas utöver två våningar.
Huvudbyggnad får uppföras med en högsta byggnadshöjd på 5,5
meter. Högsta byggnadshöjd för garage, förråd etc är 3,0 meter.
Minsta resp. största tillåtna taklutning är 27-38 grader.
Minsta tomtstorlek får vara 800 m². största byggnadsarea för
huvudbyggnad är 200 m² och största byggnadsarea för
garage/förråd är 50 m².
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från tomtgräns.
Garage, förråd etc ska placeras minst 6,0 meter från tomtgräns
längs gata och minst 1,0 meter från övriga tomtgränser.
Området Bruket innehåller sammanlagt 22 st nya tomter med tomtstorlekar på mellan ca 800 m² och 1200 m².
Kommersiell service
Närmaste servicecentra ligger i Bålsta cirka 5 km från Kräggaområdet. Restaurang, café samt konferensutrymmen finns i den
befintliga herrgården. I detaljplan för Kräggaområdet västra finns en
tomt för handel. Underlaget för någon omfattande form av
kommersiell service bedöms dock vara för litet.
Ekolskrog med bensinstation och restaurang är belägen ca 3-4 km
norr om planområdet och nås till fots eller med cykel/moped.
Offentlig service
Närmaste offentlig service ligger i Bålsta cirka 5 km från Kräggaområdet.
Norr om Krägga herrgård området finns i gällande detaljplan en
tomt utlagd för förskola. Tomten är beräknad utifrån fyra
avdelningar med i genomsnitt 16 barn och 2,5 heltidsanställd
personal per avdelning.
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Tillgänglighet
Tillgängligheten inom planområdet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga är idag begränsad i de västra
delarna av Bruket samt omkring Smedjan, eftersom det är relativt
kuperat samt saknas bekväma gångvägar. Tillgängligheten till de
östra delarna av Bruket är relativt god eftersom ett par mindre
grusvägar ansluter till området. Tillgängligheten kommer dock att
förbättras när bostadsgator uppförs. En gc-väg planeras också
längs stranden vilken ökar tillgängligheten. Denna ingår dock i
annan gällande detaljplan.
Samtliga nya bostäder för permanent bruk ska uppfylla kraven på
tillgänglighet ur handikappsynpunkt även beträffande markens
lutning inom fastigheten utomhus.
Byggnadskultur och gestaltning
Eftersom stora delar av Krägga herrgård området ligger inom
område som utpekats som värdefull kulturmiljö av lokalt intresse
bör ny bebyggelse utföras med särskild hänsyn till omkringliggande
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ett gestaltningsprogram har
därför tagits fram och som bifogas planen. En planbestämmelse
har införts på plankartan som säger att ”Utformningen av bebyggelse och vägar ska i huvudsak följa gestaltningsprogrammet
”Krägga - Bruket och Smedjan - Håbo, gestaltningsprogram för
detaljplan” som bifogas planen”. I gestaltningsprogrammet redovisas bl a följande övergripande riktlinjer som ska följas i bygglovskedet:





Skala, volym, takformer anpassas till den omgivande miljön.
Materialval och färgsättning som harmonierar med befintlig
bebyggelse inom Krägga herrgårds område
Väl definierade och smala väg/gaturum med i första hand
grusade vägar som ansluter till den kulturhistoriska miljön.
Bevarande och komplettering av karaktärsfull vegetation.

Bebyggelsens karaktärsdrag
Se gestaltningsprogram.
Angränsande bebyggelse
Angränsande till planområdet inom fastigheten Krägga 1:215, ligger
ett större bostadshus med tillhörande garage- och uthusbebyggelse, som nyttjas för permanentboende.
Inom Krägga 1:219 (Smedjan) ligger en större resp. mindre byggnad som har använts som smedja och snickarbod in på 40-50-talet
(Smedjan). Under 1800-talet har byggnaderna troligen varit ett torp.
Skyddsrum

Området ingår inte i någon skyddsrumsort.
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Friytor

Lek och rekreation
Krägga har goda förutsättningar att erbjuda de boende rekreation
med möjligheter att uppleva fina kulturmiljöer samt nå Mälarens
stränder på ett lättillgängligt sätt från vägar och promenadstigar.
Möjlighet till bad och båtsport, skridskoåkning, skidåkning och fiske
finns och kan utvecklas. Möjligheter till skogsutflykter med bär och
svamp finns särskilt i de södra delarna av Krägga.
För att tillgodose allmänhetens behov av att kunna röra sig längs
Mälaren planeras en gc-väg utefter stranden som kommer att
hänga ihop med övriga befintliga och planerade gc-stråk inom
Kräggaområdet.
Naturmiljö
Kring de nya tomterna inom Bruket har i planen områden utlagts
som NATUR för att ge en grön inramning.

Gator och trafik

Gatunät
Tillfart till planområdet sker via en mindre grusbelagd väg som
ansluter från herrgårdsområdet norr om planområdet. Vägen fortsätter i nord-sydlig riktning och avslutas idag nere vid fastigheten
Krägga 1:215. Vägen föreslås förlängas söderut för att ansluta till
de bostäder som planeras längs två nya bostadsgator (Bruket).
Tillfartsvägen är idag ca 3 meter bred men föreslås breddas till ca
4,5-5,0 meter. Tillfartsvägen har getts en fortsatt smal vägsektion
för att bevara/skapa fina gröna vägrum men ändå med hänsyn
tagen till framkomlighet och en säker och trygg trafikmiljö.

Bostadsgatorna som planeras inom planområdet föreslås vara ca
4,5-5,0 meter breda. På båda sidor om vägar mot tomter finns en
0,5 meter smal gräsremsa för snöupplag o dyl.
Tillfart till Smedjan föreslås ske via en smal väg som planeras
uppföras för gc-trafik samt behörig biltrafik och som redan finns
planerad i gällande detaljplan Krägga 1:213 m fl (plan 322) där den
anges med beteckningen gång1. Området med beteckningen gång1
i gällande detaljplan utökas något för att ansluta direkt till Smedjan.
Vägarna inom planområdet bör i första hand vara grusbelagda för
att ansluta till områdets karaktär.
Befintlig väg i området Brukets östra delar har utlagts som väg för
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gc-trafik samt behörig biltrafik som ej får asfaltbeläggas (gång1), i
enlighet med gällande detaljplan. I förlängningen av planerad
lokalgata i planområdets södra del planeras en gc-väg (gång1) för
att nå befintlig väg som löper ned mot Mälaren.
Gång- och cykeltrafik
För att tillgodose allmänhetens passage förbi planområdet och
möjliggöra kontakt med Mälarens vatten, planeras en gc-väg utefter
stranden från den befintliga skogsvägen söder om Bruket och
vidare till södra delen av herrgårdsområdet, för att där kopplas ihop
med övriga befintliga och planerade gc-stråk inom Kräggaområdet.
Gc-vägen finns redan planlagd i gällande detaljplan Krägga 1:213
m fl (plan 322). Det bedöms dock inte nödvändigt att anlägga gcvägar längs bostadsgatorna eller längs tillfartsvägen i nord-sydlig
riktning eftersom biltrafiken bedöms bli måttlig.
Kollektivtrafik
Området trafikeras av buss i Upplands länstrafiks regi. Det är en
ren ringlinje, 310, som börjar och slutar i Bålsta och vänder vid
vändplatsen i Krägga. Turen går nio gånger per dag på vardagar.
Busstrafik finns även på helger. Närmaste busshållplats heter
Krägga herrgård och är belägen vid Segerstavägen vid infarten till
herrgårdsområdet. Kollektivtrafiken ses över årligen.
Parkering
Parkeringsbehovet för den nya bostadsbebyggelsen ordnas inom
de egna tomterna.
Barnkonventionen

Planförslaget bedöms inte strida mot barnkonventionens
intentioner.

Störningar

Buller
Parallellt med nu aktuell detaljplan pågår framtagandet av en detaljplan som medger nya tomter längs tillfartsvägen samt inom Fågelsången östra, norr resp. öster om Bruket. Den nya bebyggelse som
föreslås inom dessa detaljplaner bedöms sammantaget alstra
ca 300 fordon/årsmedeldygn. Befintlig bebyggelse längs tillfartsvägen ligger som närmast på ett avstånd av ca 20-25 meter från
vägmitt och den nya bebyggelsen som planeras längs tillfartsvägen
föreslås anläggas på ett avstånd av ca 12 meter från vägmitt. Enligt
en schablonmässig beräkning uppnås ekvivalent bullernivå 55 dBA,
med tillåten hastighet 30 km/h, först vid ett trafikflöde på ca 2-3000
fordon/årsmedeldygn. Trafikflödet längs tillfartsvägen uppskattas bli
betydligt lägre. Den ekvivalenta bullernivån vid fasad (vilket riktvärdet avser) bedöms därmed komma att ligga under gällande
riktlinjer.
Inga andra störningar bedöms uppkomma av detaljplanens genomförande.
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Närmaste anslutningspunkt finns invid tillfartsvägen ca 250 m norr
om planområdet i höjd med Krägga 1:218.
Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun ska följas.
Värme
Håbo kommun har en energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri
kommun 2050 som bl a innebär att:
1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl
föreligger.
2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärrvärme ej är möjligt eller kostnadseffektivt.
3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommenderas där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen
bör uppfylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv.
4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär
uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank
installeras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall
ackumulatortank installeras.
Uppvärmning av bebyggelsen inom planområdet bör ske med
vattenburna system. Om möjligt bör flexibla uppvärmningssystem
anpassade till förnyelsebar energi användas.
Enligt Miljöbalken 1 kap 1 § samt 2 kap 5 § ska samtliga verksamheter hushålla med energi. I första hand ska förnybara energikällor
användas.
El
Planområdet är anslutet till Eons nät.
Avfall
Området omfattas av Håbo kommuns system för avfallshantering,
vilket innebär källsortering. Avfallshantering sker genom att egna
sopkärl ställs fram längs gatan vid varje fastighet.
Återvinningsstation finns vid infarten till Krägga, strax väster om
järnvägsbron.

Trygghet och
säkerhet

Miljö- och tekniknämnden har under sitt mål Medborgarna i fokus
två delmål som berör trygghet och säkerhet. En trygg livsmiljö i
vardagen är viktigt oavsett om det är i hemmet eller på offentliga
platser. Kommunens brottsförebyggande arbete med fokus på
ungdomar kommer att utvecklas under mandatperioden.
Mängden människor som rör sig i ett område och när det sker har
en direkt inverkan på trygghet och säkerhet. En blandning av olika
verksamheter innebär rörelse och naturlig övervakning med större
spridning av människor över dygnets timmar än renodlade t ex
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bostadsområden.
Det finns i norra Krägga herrgårdsområde förutsättningar för en
viss blandning av funktioner i och med den befintliga konferensgården. Bostäder och konferensgård tillsammans ökar användningen av utemiljön och trafikstråken under olika tider på dygnet.
Om golfbanan anläggs i enlighet med en detaljplan som gäller
tillkommer också en fritidsaktivitet i direkt anslutning till bostäderna i
hela Krägga herrgårds område. Det skulle vara en fördel för trygghet och säkerhet eftersom utemiljön blir ännu mera befolkad olika
tider på dygnet.
Lösningen med en huvudväg genom området innebär en fördel ur
brottsförebyggande perspektiv då det samlar och koncentrerar olika
trafikslag så att de tillsammans ökar närvaron av människor i
utemiljön och därmed skapar en grund för social trygghet.
Där bebyggelsen planeras i anslutning till golfbanan behöver hålen
för golfbanan förläggas med tillräckligt skyddsavstånd från tomtmark och förses med de skyddsanordningar som fordras så att
boende inte utsätts för risker i form av inflygande bollar på tomtmark etc.
Planområdet är beläget inom ca 15 minuters insatstid från Räddningstjänsten i Bålsta.
Administrativa frågor

Genomförandetiden slutar 10 år efter det att planen vinner laga
kraft.

Inverkan på miljön

Naturmiljö
Bebyggelsen som planeras inom planområdet Bruket har huvudsakligen förlagts till mark som består av medelålders planterad
granskog och som inte inrymmer några särskilt utpekade naturvärden enligt naturvärdesinventering framtagen av Lars-Gunnar
Bråvander, Inula Miljö.
Kulturmiljö och landskapsbild
Eftersom planområdet ligger inom område som utpekats som
värdefull kulturmiljö av lokalt intresse har ett gestaltningsprogram
tagits fram som redovisar riktlinjer för hur ny bebyggelse bör utföras
för att ta särskild hänsyn till omkringliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En planbestämmelse har införts på plankartan som
säger att ”Utformningen av bebyggelse och vägar ska i huvudsak
följa gestaltningsprogrammet ”Krägga - Bruket och Smedjan Håbo, gestaltningsprogram för detaljplan”. En perspektivbild har
också tagits fram som redovisar hur den nya bebyggelsen kan te
sig från Mälarens strand. Se nedan. Den nya bebyggelsen bedöms
utifrån ovanstående inte medföra negativa konsekvenser på kulturmiljö och landskapsbild.
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Gångstråk längs
vattnet

Badplats
Och brygga

Perspektiv från Mälaren över Bruket.

Friluftsliv
Bebyggelsen som planeras inom planområdet Bruket har huvudsakligen förlagts till mark som består av medelålders planterad
granskog och som inte bedöms inrymma några särskilda värden för
friluftslivet. Möjligheter till skogsutflykter med bär och svamp
erbjuds istället bättre i området direkt söder om planområdet.
Exploateringen hindrar heller inte möjligheterna att röra sig längs
Mälarens stränder.
Markförhållanden
De geotekniska förhållandena samt förekomsten av radon i marken
kommer att utredas vidare inför bygglovprövning.
Luft
Den biltrafik som genereras av den nya bebyggelsen medför luftföroreningar i planområdet och dess närhet. Trafikmängden är dock
förhållandevis liten, varför förändringen i luftkvalitet till följd av den
ökade trafiken knappast bedöms bli märkbar.
Buller
Se beskrivning av buller på sid 10.
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MEDVERKANDE
TJÄNSTEMAN

Detaljplanen har upprättats av Håbo kommun. Planhandlingarna
har tagits fram i samarbete med SWECO i Falun genom arkitekt
SAR/MSA Hans Göran Skogsjö och planeringsarkitekt MSA Marina
Fyhr på uppdrag av Tagehus Förvaltning AB.

Bålsta i september 2009, rev januari 2010
Håbo kommun

Lina Wallenius
Planchef

Marie Ahnfors
Planarkitekt

Mikael Mattsson
Kommunarkitekt
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NORMALT PLANFÖRFARANDE
LAGA KRAFT 2011-12-22
Detaljplan för
KRÄGGA, Bruket och Smedjan
Håbo kommun, Uppsala län

ANTAGANDEHANDLING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA
FRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen beräknas gå ut på samråd under hösten 2009, och
ställas ut under vintern/våren 2010, för att sedan antas under
sommaren 2010.

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid slutar 10 år efter den dag planen
vinner laga kraft. När genomförandetiden gått ut fortsätter planen att
gälla tills den ändras eller upphävs. När genomförandetiden gått ut
har dock fastighetsägare inte någon rätt att erhålla ersättning om
bygglov eller marklov skulle nekas.

Ansvarsfördelning /
huvudmannaskap

Kommunen ska ej vara huvudman för i planen ingående allmän
platsmark. Krägga Properties AB, som äger berörd mark, föreslås
vara huvudman.

Avtal

TageHus Förvaltning AB kommer att ta fram tomter och sälja inom
planområdet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA
FRÅGOR
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning

Fastigheterna Krägga 1:213 och 1:219 ägs av Krägga Properties AB.
Syftet med detaljplanen är att avstyckning ska ske av ca 21 fastigheter för småhusbebyggelse inom planområdet Bruket. Vid fastighetsbildning ska detaljplanens gränser följas. Planområdet Smedjan
utgör redan en avstyckad fastighet som avses vara oförändrad.
Genom förrättningar som genomförs av lantmäteriet regleras anläggande av nödvändiga gemensamhetsanläggningar. Gator, naturmark,
vattenförsörjning etc samt driftkostnader kan regleras inom ramen för
anläggningsförrättningar.
En vägsamfällighet avses bildas för vägar inom planområdet. Samtliga nybildade bostadsfastigheter ska ha del i gemensamhetsanläggningen.
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EKONOMISKA
FRÅGOR
Planekonomi

Tagehus Förvaltning AB bekostar upprättandet av detaljplanen.
Kostnader för genomförande av detaljplanens intentioner liksom
bildandet av den nya samfälligheten bekostas av Tagehus
Förvaltning AB. Inom kvartersmark och allmän plats svarar
respektive fastighetsägare för genomförandekostnader.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska
utredningar

Följande utredning ingår som underlag för detaljplanen:
- Arkeologisk utredning etapp 1-2, Krägga, Övergran socken, Håbo
kommun, Uppland. Arkeologikonsult, september 2009
I detaljplanen har hänsyn till utredningen tagits.
Grundkartan ajourförs av Tekniska Förvaltningen, Håbo kommun.
Fastighetsförteckning tillhörande detta förslag har upprättats av
SWECO Infrastructure. Denna kommer att ligga till grund för samråd
och utställning.

Bålsta i september 2009, rev januari 2010
Håbo kommun
Lina Wallenius
Planchef

Marie Ahnfors
Planarkitekt

Mikael Mattsson
Kommunarkitekt
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KRÄGGA BRUKET & SMEDJAN • HÅBO
G E S TA LT N I N G S P R O G R A M F Ö R D E TA L J P L A N

SEPTEMBER 2009

K R Ä G G A

B R U K E T

O C H

S M E D J A N

FÖRORD

INNEHÅLL

Föreliggande gestaltningsprogram tillhör detaljplan för Krägga 1:213 och 1:219, Bruket och Smedjan, Håbo
kommun, upprättad september 2009. Gestaltningsprogrammet anger råd och riktlinjer för hur området skall
utformas vad gäller såväl bebyggelse som gator mm.
Gestaltningsprogrammet är upprättat av SWECO Architects i Falun på uppdrag av Tagehus i samverkan med
Håbo kommun, Miljö och teknikförvaltningen. Medverkande från SWECO Architects är arkitekt Hans Göran
Skogsjö (ansvarig), PeGe Hillinge, Margareta Diedrichs samt 3D-illustratör Andreas Olérs.
Från Miljö och teknikförvaltningen i Håbo kommun har Marie Ahnfors, Fredrik Nestor och Mikael Mattsson
medverkat.
SWECO Architects

Gestaltningsprinciper

sid 3-4

Detaljplan		

sid 5

Bruket illustration

sid 6

Gatu/vägmiljöer

sid 7

Bebyggelsegestaltning
- Bruket		

sid 8

K R Ä G G A 1 : 2 1 7 , D E L A V 1 : 2Bebyggelsegestaltning
2 1 • H Å BsidO
- Smedjan		
9

Hans Göran Skogsjö

Bruket

Smedjan

Krägga

Krägga
Herrgård
Fotomontage av planområdet och Krägga herrgård

GESTALTNINGSPROGRAM

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M

F Ö R

D E T A L J P L A N

FÖR

S E P

DETALJPLAN

MAJ

2 0 0 9

2

2007,

REV

SEPT

2007
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B R U K E T

O C H

S M E D J A N

GESTALTNINGS
PRINCIPER
UTGÅNGSPUNKT
Planområdet är beläget nära
konferensanläggningen Krägga
Herrgård, cirka 5 km från Bålsta i Håbo
kommun, vid Mälaren. Området är
utpekat som värdefull kulturmiljö med
herrgårdsbyggnaden inbäddad i vacker
parkmiljö. Smedjan och Bruket ligger
söder om herrgården i kuperad terräng.
Kräggaområdet utgörs av åker- och
betesmarkerna kring herrgården. Den
södra delen utgörs av ett planterat
barrskogsområde med inslag av olika
lundväxter. Inom den södra delen finns
ett uppodlat parti, där dock åkrarna
numera inte hävdas. Djur- och fågellivet
är rikt här och Kräggaområdet är ett
omväxlande utflyktsmål.

Krägga
Herrgård

Smedjan

Kräggaområdet fullt utbyggt enl. planprogram

Bruket
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GESTALTNINGS
PRINCIPER
FÖRESLAGEN BEBYGGELSE
Den planerade villabebyggelsen ges en
sammanhållande karaktär med material
och färgsättning som stämmer med
omgivningen. Skalan och volymerna med
takformer anpassas till den omgivande
miljön.
Bruket
Området är mycket attraktivt med
sammanhångande friluftsskog i söder
och med herrgårdslandskapet inom
räckhåll. Området har delvis utsikt mot
Mälaren. Föreslagen bebyggelse utgörs
av friliggande villor med sadeltak i 11/2
plan med förhöjt väggliv. Totalt 22 nya
villatomter.
Smedjan
Föreslagen bebyggelse för att ersätta
befintlig byggnad, friliggande villa i en
våning med sadeltak 130 kvm.

Bruket

Gångstråk längs
vattnet

Badplats
och brygga
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BRUKET ILLUSTRATION
Totalt 22 nya villatomter

Smala bostadsgator,
4,5-5m breda, med
en 50 cm bred
gräsremsa på båda
sidor

Huvudbyggnad
minst 4 m från
tomtgräns

Minsta tomtstorlek
800 kvm

Garage minst 6 m
från gata och 1 m
från tomtgräns
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rden

Naturen i anslutning till herrgården
Herrgården med dess närmaste omgivning ligger mycket naturskönt intill
Mälaren och omges av lummig grönska och parkträd. Hela denna del av
området ger en genuin herrgårdsprägel med alléträd och ett stort inslag av
ädellövträd.
Söder om herrgården vidtar öppna och
halvöppna f.d. beteshagar med spridda
trädbestånd och skogsdungar. Utsikten
över Mälaren är vidsträckt från nästan
hela området.

Den allékantade entrévägen mot herrgården

Krägga Herrgård
Krägga herrgård

Övriga vägar inom området

Vägar och vägrum
getts delen)
smala vägsektioner
Bef.Vägarna
alléväghar
(västra
för att skapa fina gröna vägrum men
ändå med hänsyn tagen till framkomlighet och en säker och trygg trafikmiljö. Körytorna föreslås vara grusbelagda
för att ansluta till karaktären hos det övriga vägnätet inom Krägga. På båda sidor om vägar mot tomter finns en smal
gräsremsa för snöupplag o dyl.

S M E D J A N

träd saknas.

Tillfartsvägen är idag ca 3 meter bred
Längs
denbreddas
nya bostadsvägen
i omr
men
föreslås
till ca 4,5-5,0
meter.
Tillfartsvägen
har
getts
en
dets västra del sparas befintliga träd
fortsatt smal vägsektion för att bevara/
största möjliga mån.
skapa fina gröna vägrum men ändå
med hänsyn tagen till framkomlighet
och
en säker och trygg trafikmiljö.
Vägbelysning
Körytorna
bör vara grusbelagda
för att
Som belysning
väljs en armatur
m
ansluta till karaktären hos det övriga
riktat ljus, förslagsvis xxxxxx xxx so
vägnätet inom Krägga.

Naturen inom planområdet
Genom planområdets centrala delar
rinner en smal bäck. En utgallring i
Parkeringar utmed vägarna inom plaundervegetation längs bäcken föreslås
nområdet ska undvikas utan o första
som gynnar de träd som bildar kronhand ske på tomtmark.
takt,(västra
varvid delen)
en vacker, skuggig bäckBef. alléväg
Foton miljö
från erhålls.
de vackra
i Krägga Bef. alléväg (östra delen)
Bäcken vägarna
kan eventuellt
dämmas för att skapa en vattenspegel.
VidVegetation
Infarten tilli vägrummet
området
Den med alléträd planterade grönremI områdets övriga delar finns en blandsan längs entrévägens tomtsida är gräsning av olika trädslag med stort inslag
bevuxen och avgränsas med en grusad
av lövträd med rik undervegetation.
gångväg och häckar mot tomterna.

GESTALTNINGSPROGRAM

FÖR

DETALJPLAN

MAJ

2007,

REV

stämmer överens med befintlig vägb
sva

Bostadsgatorna
som planeras
inom väljs
lysning. Armatur
och stolpe
planområdet
föreslås
vara
ca
4,5-5,0
målad.
meter breda. På båda sidor om vägar
mot tomter finns en 0,5 meter smal
gräsremsa för snöupplag o dyl.
Vägarna inom planområdet bör
endast vara grusbelagda för att
ansluta till områdets karaktär.

SEPT

2007

Längs den nya bostadsvägen i områdets västra del sparas befintliga träd i
största möjliga mån.

En strävan är att låta vegetationen i
möjligaste mån vara kvar inom områdets (östra
gemensamma
Bef. alléväg
delen) delar samt även bevara
enstaka
träd på tomterna
Vid Infarten till området

Framtida vy över herrgårdsområdet

Principsektion genom

GSPROGRAM
JPLAN
MAJ

Kulturmiljön
Stora delar av Krägga herrgårdsområdet ligger inom område som utpekats
som värdefull kulturmiljö av lokalt inbostadsgata
tresse. Ny bebyggelse bör utföras med
särskild hänsyn till omkringliggande
M A J kulturhistoriskt
2 0 0 7 , värdefull
R E Vbebyggelse.
SEPT 2007

FÖR DETALJPLAN
2007, REV SEPT 2007

Vägbelysning
Som belysning väljs en armatur med
riktat ljus, förslagsvis xxxxxx xxx som
stämmer överens med befintlig vägbelysning. Armatur och stolpe väljs svartmålad.

F Ö R

SWECO
ARKITEKTER
GÅNGOCH FFNS
CYKELTRAFIK
För att tillgodose allmänhetens
behov av att kunna röra sig längs
Mälaren planeras en gc-väg
utefter stranden upp mot södra
delen av herrgårdsområdet som
planeras hänga ihop med övriga
befintliga och planerade gc-stråk
inom Kräggaområdet. Gc-vägen
finns redan planlagd i gällande
detaljplan Krägga 1:213 m fl
(plan 322). Det bedöms dock inte
nödvändigt att anlägga gc-vägar
längs bostadsgatorna eller längs
tillfartsvägen i nord-sydlig riktning
eftersom biltrafiken bedöms bli
måttlig.isi eumsandipit at, quisi
eumsandipit

SWECO FFNS ARKITEKTER

SWECO FFNS ARKITEKTER

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M

Vegetation i vägrummet
Den med alléträd planterade grönre
san längs entrévägens tomtsida är grä
Gatunät
Tillfarten
området
sker via en
bevuxentilloch
avgränsas
med en grus
grusad
väg
som
breddas
något
gångväg och häckar motmen
tomterna.

har getts en fortsatt smal vägsektion
för att bevara/skapa fina gröna
Befintlig
längs
entrévägen
n
vägrum
menträdrad
ändå med
hänsyn
tagen
till
framkomlighet
och
en
säker
och
mot Krägga herrgård kompletteras d
trygg trafikmiljö.

Vägarnas gestaltning har tydliggjorts
genom att trädrader, buskar eller friväxande häckar planteras mot tomter.
Längs huvudvägen ned mot Krägga
herrgård bevaras befintlig trädallé mellan väg och bebyggelse.

Befintlig trädrad längs entrévägen ned
mot Krägga herrgård kompletteras där
träd saknas.

Parkeringar utmed vägarna inom p
nområdet ska undvikas utan o förs
hand ske på tomtmark.
GATU/VÄGMILJÖER
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K R Ä G G A

B R U K E T

O C H

S M E D J A N

BEBYGGELSEGESTALTNING
-BRUKET

HUSTYPER
Husen skall ha traditionella sadeltak
och vara i 1 eller 11/2 plan. Sadeltak
skall ha en lutning på 27-38 grader.
BYGGMATERIAL
God byggd miljö skall vara
ledstjärnan i utvecklingen av området.
Val av material, energiutformning mm
skall sträva mot ett ekologiskt riktigt
och långsiktigt byggande och boende.
FASADER
Området skall ha en gemensam
identitet men med variation
i utformning av fasader och
färgsättning. Husens fasader kan kläs
med träpanel eller putsas. Träpanelen
kan vara stående eller liggande.
Garage och förrådsbyggnader
skall ha samma material som
huvudbyggnaden.
TAK
Takbeläggning skall röda takpannor
i form av taktegel eller betongpannor
typ benders eller Mjöbäckspannan,
kulör tegelröd.
Takkupor, skorstenar och stuprör bör
utföras i plåt
FÄRGSÄTTNING
Putsade fasader skall vara i vita eller
gula färgtoner.
Träfasader skall målas i företrädesvis
slamfärger såsom falurött, falusvart,
falugult eller vitt.
dipit

•
•
•
•

Sadeltak 27-38 grader
1 1/2-plan
Träpanel eller puts
Gula, vita eller faluröda
fasader
• Röda takpannor
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• Sadeltak 27-38 grader
• 1 plan
• Träpanel med faluröd
kulör på fasaderna
• Rött lertegel eller tegelröda takpannor på taket

BEBYGGELSEGESTALTNING
-SMEDJAN

HUSTYP
Huset skall ersätta en befintlig
byggnad, ett plan yta 130 kvm.
FASADER
Husens fasader skall kläs med
träpanel som målas med faluröd
kulör.
TAK
Takbeläggning skall vara rött lertegel
eller tegelröda takpannor.
Takkupor, skorstenar och stuprör i
plåt.

dipit
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