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NORMALT PLANFÖRFARANDE

Detaljplan för
Dragets industriområde
Håbo kommun, Uppsala län

ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Grundkarta
Fastighetsförteckning
Dagvattenutredning
VA-utredning
Miljökonsekvensbeskrivning

PLANENS SYFTE
OCH HUVUDDRAG

Planens huvudsakliga syfte är att:
• möjliggöra en utvidgning av Dragets industriområde, på den
före detta grustäkten, för ändamålen småindustri, kontor och
handel,
• reglera gatusystemet så att områdets trafik kan fungera på ett
lämpligt sätt,
• frigöra mark längs Dragrännan och Sköldvägen för att
möjliggöra breddning av befintliga fastigheter längs dessa
gator.
Planområdet består dels av ett område planlagt för småindustri,
kontor och handel samt dels av ett område som utgörs av en före
detta grustäkt. Materialutvinningen är avslutad med
efterbehandlingen är inte klar. Den före detta grustäkten består av
delar av fastigheterna Väppeby 7:52 och Bista 1:163.
Planområdet omfattar hela det område som ingår i detaljplan 215,
för att denna detaljplan helt ska ersättas. Delar vid östra sidan av
lokalgatan Dragrännan ingår i planområdet av plantekniska skäl,
men avses behandlas ytterligare då detaljplanen öster om
detaljplan 215 förnyas. Anledningen till att inte hela fastigheterna
Väppeby 7:52 och Bista 1:163 ingår i planområdet beror på att det
råder oklarheter kring hur marken norr om planområdet ska
färdigbehandlas enligt de täkttillstånd som gäller för Ballast och
Skanska.

FÖRENLIGT MED 3, 4
OCH 5 KAP MB

Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap avseende
lämplig användning av mark och vatten samt 5 kap
miljökvalitetsnormer. Något riksintresse enligt 4 kap berörs inte.
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PLANDATA
Läge

Planområdet är beläget strax öster om Bålsta tätort, inom Dragets
industriområde. Området gränsar i öster till vägen Dragrännan och
fastigheterna öster om denna. I söder gränsar området till Södra
Bålstaleden och Lillsjöns företagspark söder om denna samt i
väster till Bålstaåsen, ett skogsområde. I norr gränsar planområdet
till fastigheten Väppeby 7:1 som är en pågående grustäkt.

Bålsta tätort med planområdet inringat

Areal

Planområdet är ca 25,75 ha stort varav det planlagda området är
ca 13 ha och den före detta grustäkten är ca 12,75 ha.

Markägoförhållanden

Den före detta grustäkten består av två fastigheter Väppeby 7:52
och Bista 1:163 som ägs av Skanska AB och Håbo Fastighets AB.
Befintlig bebyggelse ägs av ett tjugotal enskilda företag och
privatpersoner.
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TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

För området gäller fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort antagen
2002. Översiktsplanen anger för området är att det ska fortsätta
utvecklas för bl.a. ändamålen handel, kontor och industri av olika
slag.
För del av området där det har bedrivits täktverksamhet finns det
en efterbehandlingsplan från 1995, rev 2006 och 2007. Sluttningen
mot sydost är efterbehandlad och återplanterad.

Riksintressen

Planen berör inga riksintressen.

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 inte föregåtts av program eftersom
förutsättningarna för området utretts i den fördjupade
översiktsplanen för Bålsta tätort 2002.

Detaljplaner

Området är delvis detaljplanelagt genom detaljplan 215, Bista
1:163 m.fl., som vann laga kraft den 16 december 1989. Planen
anger markanvändningen småindustri, kontor och handel.
Genomförandetiden har gått ut.

Strandskydd

Planområdet berörs inte av strandskydd.

Behovsbedömning
om betydande
miljöpåverkan

Enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen skall 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 avser fastslå om detaljplanen innebär en
betydande miljöpåverkan som ovan nämnts och därmed måste
miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Behovsbedömningen fastställdes genom delegationsbeslut den 5
mars 2007, Miljö- och tekniknämnden dnr 2007/18-214 hid.nr.
2007.567.
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Enligt behovsbedömningen kan ett genomförande av föreliggande
detaljplan anses medföra betydande miljöpåverkan med följande
motivering.
-

-

-

Detaljplanen berör inte något natura 2000- område
Detaljplanen anger förutsättningar för kommande tillstånd för
sådana verksamheter som anges i MKB-förordningens
bilaga1 eller bilaga 3.
Detaljplanen bedöms även medföra betydande
miljöpåverkan då bedömningskriterierna i MKBförordningens 4 bilaga beaktas.
I och med att detaljplanen gäller ett projekt för
sammanhållen bebyggelse berörs den av 5 kap 18§ planoch bygglagen och antas kunna medföra en betydande
miljöpåverkan. I detta fall bedöms planen ej medföra en
betydande miljöpåverkan då den varken till användning,
utformning eller omfattning medger några betydande
förändringar från gällande plan och översiktsplan.

Eftersom ett genomförande av planen anses medföra betydande
miljöpåverkan ska planen miljöbedömas och en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Miljökonsekvensbeskrivning

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram av VAP, VA projekt
AB, och utgör en separat bilaga.

Kommunala beslut
i övrigt

Miljö- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade den 13 februari
2007 § 3 att uppdra åt miljö- och tekniknämnden att i samverkan
med exploatören upprätta detaljplaneförslag över området.

FÖRUTSÄTTNINGAR,
FÖRÄNDRINGAR
OCH
KONSEKVENSER
Natur

Mark och vegetation
Delar av planområdet består av ett före detta täktområde där
Skanska AB har bedrivit täktverksamhet sedan mitten av 1990talet. Skanska är klar med materialutvinningen inom området men
inte med efterbehandlingen.
För täktområdet finns dels en täktplan och dels en
efterbehandlingsplan vilka fastställdes 1995.
Efterbehandlingsplanen har reviderats två gånger, 2006 och 2007.
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Det före detta täktområdet

Täktplanen har i allt väsentligt följts och efterbehandlingsplanen
förutsätts genomföras efter att materialutvinningen är slutförd. Efter
avslutad täkt kommer marknivån inom nuvarande täktområde att
ligga omkring +10 m.ö.h., vilken är ungefär i samma nivå som det
redan utbyggda industriområdet inom detaljplanens östra del. I den
södra delen kommer marknivån att ligga på ca +12 m.ö.h. Detta
innebär att området kommer att vara relativt plant vid utbyggnaden
Grusslänterna väster om planområdet är återställda enligt
efterbehandlingsplanen. De har en genomsnittlig lutning på 1:2,5.
Slänterna har återplanterats. Förutom att vegetationen är av
estetiska skäl så hjälper den även till med stabilisering av
slänterna.
Inom planområdet ingår en del av Bålstaåsen som enligt den
fördjupade översiktsplanen är angiven som promenadmark, minst
10 ha. Åsen är skogsbeklädd och utgörs av vegetation av
betydelse, i övrigt finns ingen betydelsefull vegetation inom
planområdet.
Vegetationen i sluttningen samt den del av Bålstaåsen som ingår i
planområdet kommer att planläggas som naturområde.
Dragrännan föreslås trädplanteras på västra sidan om körbanan,
Sköldvägen och Södra Bålstaleden föreslås trädplanteras på norra
sidan. Detta för att tillföra mer grönska till området samt för att
skapa ett tydligare gaturum och en välkomnande entré till området.
Planteringarna skall ha en glesare alléstruktur, för att förstärka
gaturummet.
Geotekniska förhållanden
Planområdet ingår i ett åssystem som löper i nord-sydlig riktning.
Större delen av området utgörs av isälvssediment, dvs. grovkornigt
åsmaterial. I östra delen av planområdet finns sand och lera som
svallats ur åsen.
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Förorenad mark
2001 utförde Håbo kommun en inventering och preliminär
riskklassning av potentiellt förorenade områden inom Dragets
industriområde, enligt Naturvårdsverkets MIFO-modell.
Av de fastigheter som finns inom planområdet utgör två, Bista 3:24
och 1:161, stor risk för föroreningar. Fastigheten Bista 3:24 är
Ragnsells kretsloppscentral som hanterar farliga ämnen. Bista
1:161 är Helins bilcentrum, där det finns risk för
bekämpningsmedel i marken samt att det föreligger stor
spridningsrisk till Lillsjön.
För att minska risken för spridning av eventuella föroreningar i
marken avleds idag dagvatten från befintligt industriområde till
dagvattendammen vid Lillsjöns företagspark. Även dagvatten från
tillkommande industriområde kommer att ledas dit (se avsnitt
dagvatten).
Radon
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser
markradon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar
eller sprickiga bergarter. Grusåsen, som planområdet är beläget
på, utgör riskområde för höga radonhalter.
Gällande gränsvärden för radon i befintliga arbetslokaler är 400
Bq/m3. För nya byggnader gäller dock gränsvärdet 200 Bq/m3. Ny
bebyggelse ska utföras radonsäkert.
Fornlämningar
Inom planområdet finns tre registrerade kulturlämningar enligt
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister.
RAÄ Kalmar 1:1, övrig kulturhistorisk lämning, minnessten
RAÄ Kalmar 1:2, övrig kulturhistorisk lämning, plats med tradition
RAÄ Kalmar 2:1, övrig kulturhistorisk lämning, gränsmarkering
Alla tre objekten är upptagna som ”övrig kulturhistorisk lämning” i
fornminnesregistret för Kalmar socken, vilket innebär att de i princip
inte äger skydd enligt kulturminneslagens bestämmelser.
Enligt Riksantikvarieämbetet är dock minnesstenar oavsett ålder,
att betrakta som fasta fornlämningar. Minnesstenen är dock flyttad
och står numer på vägen mot Håtuna. Likaså är gränsmarkeringen
flyttad, vart är dock okänt.
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Fornlämningar inom planområdet

Bebyggelseområden

Handel, småindustri och kontor
Delar av planområdet är bebyggt med byggnader för småindustri,
handel och kontor. Befintlig bebyggelse är som högst två våningar
och uppförd i tegel, plåt och puts. Färgskalan varierar.

Exempel på befintlig bebyggelse inom planområdet
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Planens genomförande innebär att fastigheter kan avstyckas och
bebyggas för ändamålen småindustri, handel och kontor.
Småindustri är industri som kan innebära en del störningar såsom
utsläpp, lukt och buller. Området ska uppfylla de riktvärden för
skyddsavstånd som Boverket anger i Bättre plats för arbete.
Skyddsavståndet mellan bostad och den verksamhet som ligger
närmast skall vara minst 200 meter. Verksamheter som har
riktvärden om högre skyddsavstånd kan placeras längre in i
industriområdet, förutsatt att de uppfyller skyddsavståndet därifrån.
Se figur nedan.

Principskiss för småindustrområde.

I de kvarteren som ligger utmed Dragrännan, Sköldvägen och
Vikingavägen tillåts handel, småindustri och kontor. Byggnader får
uppföras i högst två våningar. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8
meter i den delen av planområdet som redan är bebyggt, och 9
meter i den östra delen av grustäkten, dvs. mitten av planområdet.
Högsta byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean. Byggnader ska
placeras minst 3 meter från tomtgräns mot gata.
För kvarter som ligger närmast slänten tillåts handel, småindustri
och kontor. Byggnader får uppföras i högst två våningar och högsta
byggnadshöjden är 11 meter. Högsta byggnadsarea är 30 % av
fastighetsarean. Byggnader ska placeras minst 3 meter från
tomtgräns mot gata.
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Kommersiell service
Inom området finns kommersiell service i form av bilhandel,
försäljning av vitvaror, husvagnar och husbilar samt liknande som
är att betrakta som externetablering inom Bålsta tätort. Planen ger
förutsättningar för utnyttjande för ytterligare sådana etableringar.
Inga bensinstationer eller företag med omfattande
kemikaliehantering bör komma till inom planområdet.
I angränsning till planområdet finns kommersiell service i form av
handelsträdgård, bensinstation och liknande.
Offentlig service
Behovet av offentlig service försörjs väl inom Bålsta tätort.
Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt
Plan- och bygglagen.
Gestaltningsprofiler
Tomtindelning och exploatering av området med lokaler för
småindustri, handel eller kontor kommer att ske i takt med aktuella
behov och enligt enskilda etablerares önskemål vilket kan ta många
år. För att kunna hålla en enhetlig karaktär och sammanhållen miljö
över hela området bör handläggningen av mark- och
bygglovsärenden utgå från gemensamma utgångspunkter. Nedan
följer en rad vägledningar och krav avseende utformningen av
tomter, byggnader, entréer, skyltar och de allmänna platserna som
bör så långt möjligt efterlevas vid exploatering. Planbestämmelser
på plankartan hänvisar till det här avsnittet som alltså avses ligga
till grund för bedömning av bebyggelsefrågor.
Längs Dragrännan, strax efter befintlig bensinmack bör det
anordnas en informationstavla för hela området. Enhetliga
hänvisningsskyltar till kvarteren och företagen bör anordnas för
hela området. Företagsskyltar inom tomten eller på byggnader ska
så långt möjligt hålla samma karaktär.
Samma belysningsarmatur över hela området rekommenderas.
I bygglovsansökan ska en dispositionskarta för tomten ingå. Kartan
ska visa planerade marknivåer, entréförhållanden, infarter,
parkerings- och uppställningsytor sant andra förhållanden som har
med tomtens disposition att göra. En tydlig entré till tomterna
rekommenderas.
Dragrännan föreslås trädplanteras på västra sidan om körbanan
och Sköldvägen på södra sidan och Södra Bålstaleden på norra
sidan. Planteringarna skall ha en glesare alléstruktur, för att
förstärka gaturummet.
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Principskiss för Dragrännan, sedd från söder.

Principskiss för Sköldvägen, sedd från öster.

Avseende byggnader:
Plåt på hela byggnaden ska undvikas. Takfoten och taksprånget
ska bearbetas med omsorg. Stora sammanhängande takytor ska
förses med profiler och detaljer.
Fasadmaterial kan vara tegel eller andra stenmaterial, trä, puts eller
betong med inslag av trä eller plåt. Fasad av enbart ett material
utan inslag av detaljer bör undvikas.
Både fasad- och takmaterial ska ha färgsättning som samspelar
med övriga byggnader både på den egna tomten och på
omgivande tomter. Färger som rekommenderas är faluröd, grå,
tonad vit och svart. Starka och avvikande färger ska undvikas.
Skyddsrum

Området ingår inte i någon skyddsrumsort.
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Friytor

Rekreation
Planområdets västra del utgörs av Bålstaåsen som är ett viktigt
rekreationsområde för boende i Bålsta.
Stigsystemet går nära kanten av åsen med utblickar över
nuvarande täkt, utbyggnadsområdet och det befintliga handels- och
industriområdet samt resterande del av Dragets industriområde.
Den del av åsen som ingår i planområdet kommer att planläggas
som naturområde

Vattenområden

Norra spetsen av planområdet omfattar en del av ett habitat för
större vattensalamandrar. Den större salamandern är ett groddjur
som är fridlyst enligt Artskyddsförordningen (1998:179). Arten är
upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv (bilaga II och IV) samt
Bernkonventionens appendix II. Detta innebär i att alla länder inom
EU är förbundna att bevara arten och dess livsmiljöer. I korthet
innebär det att alla åtgärder som företas i artens livsmiljö, såväl i
vattens som på land, skall prövas med utgångspunkt från om
åtgärderna kan ge påtaglig skada för artens förutsättningar att
upprätta god bevarandestatus. För mer information se
miljökonsekvensbeskrivningen.
För att inte påverka vattensalamandrarna är det viktigt att allt
dagvatten från planområdet avleds söderut till dagvattendammen
vid Lillsjöns företagspark.

Gator och trafik

Gatunät
Planområdet nås genom lokalgatan Dragrännan från korsningen
Södra Bålstaleden- Dragrännan samt lokalgatorna Spjutvägen,
Hornvägen och Sköldvägen.

Dragrännan, sett från rondellen på Södra Bålstaleden och Sköldvägen,
sett österut

Nya vägar kommer att tillkomma på den före detta grustäkten. De
föreslås anslutas till Sköldvägen samt förlängningen av Spjutvägen
och Hornvägen. Lokalgatorna som angör tomterna föreslås en
bredd av 10 meter.
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Den föreslagna trafiklösningen möjliggör avstyckning av området i
tomter av olika storlekar allteftersom behovet och efterfrågan uppkommer. Samtliga fastigheter kommer att kunna ha
direktanslutning till lokalgatorna.
Exploatering av täktområdet innebär ökade trafikflöden till och från
området och därmed ökad trafikbelastning på vägarna i området.
Både Dragrännan och Södra Bålstaleden bedöms dock klara av
den ökade trafikmängderna.
Utanför planområdet är Sköldvägen idag sammankopplad med
Håtunavägen över privat tomtmark som har genomfartsförbud.
Vissa verksamheter har dock tillstånd att köra genom men många
bryter mot detta trots hastighetsdämpande åtgärder.
För att minska trafiken som kör på Håtunavägen föreslås en
vändplan i slutet av Sköldvägen för att skapa en tydligare
markering att vägen slutar.
Gång- och cykeltrafik
Separat gång- och cykelväg finns utmed Södra Bålstaleden som
ansluter till kommunens övriga gång- och cykelsystem. Inom planområdet finns idag inga gång- och cykelvägar.
Ny gång- och cykelväg föreslås längs med Dragrännan för att
ansluta till kommunens övriga gång- och cykelsystem. Gång- och
cykelvägen skiljs från den körbara ytan genom 2 meter skiljeremsa
som trädplanteras.
Kollektivtrafik
Södra Bålstaleden trafikeras av en busslinje, nr 803, som går
mellan Enköping och Arlanda med angöringsplats vid korsningen
Södra Bålstaleden - Dragrännan. Hållplatserna angörs inte av
stadsbussar.
Parkering och utfarter
Parkering förutsätts ske främst på kvartersmark och särskilda
parkeringsplatser anordnas inte.
Utfartsförbud gäller i stort sett för samtliga fastigheterna mot
Dragrännan.
Utfart från tillkommande fastigheter på den före detta grustäkten
kommer att ske direkt till lokalgatorna.
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Störningar

Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter
För att minimera risken för skador på och förorening av
grundvatten, Lillsjön och marken i övrigt skall nedanstående om
hantering av miljö- och hälsofarliga produkter följas vid
bygglovhanteringen. På plankartan, under punkt ”Störningsskydd”
hänvisas till dessa bestämmelser.
Hantering av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter:
− Ytor, på vilka miljö- och hälsofarliga kemiska produkter
hanteras, skall vara hårdgjorda och utformas på ett sådant sätt
att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.
− Cisterner, behållare och rörledningar som innehåller miljö- och
hälsofarliga kemiska produkter får ej förekomma under mark.
Här innefattas inte reningsutrustning såsom oljefettavskiljare.
− Cistern eller lösa behållare ovan mark som innehåller miljö- och
hälsofarliga kemiska produkter skall ha påkörningsskydd och ett
sekundärt skydd.
− Det sekundära skyddet skall minst rymma den största
behållarens volym och skall vara tätt och hållbart. Det
sekundära skyddet måste vara utformat så att kontroll är möjlig.
− Rörledningar ovan mark för miljö- och hälsofarliga kemiska
produkter skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt
skydd. Dessa rörledningar får ej dras i eller under golv, utan
skall förläggas väl synliga i byggnaden .
Trafikbuller
I samband med NCCs täktansökan, för området norr om aktuellt
planområde, har en bullerutredning gjorts av ÅF-Ingmansson AB,
2006-09-11.
I utredningen konstaterades att tågtrafiken på Mälarbanan
tillsammans med vägtrafiken på E18 samt trafiken på
Stockholmsvägen helt dominerar ljudbilden för planområdet. Buller
från trafiken på Södra Bålstaleden har inte tagits med i deras
beräkning och endast den trafik som går till och från täkten har
tagits med vad gäller trafiken på Dragrännan och Sköldvägen.
Trafikmätningar finns från 2001, 2004 och 2007.
Det är svårt att bedöma hur stor trafikökningen till Dragets
industriområde kommer att bli i och med utvidgningen eftersom att
det inte är bestämt vilka verksamheter som kommer att lokaliseras i
området. Lokaler för handel kommer att generera mer trafik än
lokaler för kontor och industri. Det finns inte heller trafiksiffror för
alla gator.
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Andelen bebyggd yta ökar dock inom planområdet med ca 50 %.
Om detta skulle vara proportionellt med trafikökningen ger detta en
ökning med drygt 900 bilar per vardagsdygn utmed Dragrännan
jämfört med 2007. Hur stor ökningen blir på Sköldvägen är svår att
uppskatta eftersom det inte finns några trafiksiffror.
En fördubbling av trafiken ger en höjning av 3 d(B)A, vilket
uppfattas som en knappt hörbar förändring. Den nygenererade
trafiken, som kan antas ge en ökning på mellan 15-100 %, kommer
därmed att ge en knappt hörbar förändring i en redan bullrig miljö.
För bostäderna på Väppebyvägen och för arbetslokalerna i den
östra delen av planområdet kommer den ökade trafiken inte ha
någon betydelse vad gäller buller, eftersom ökningen är mycket
marginell i förhållande till störningarna från tågtrafiken och
Stockholmsvägen. Samma förhållande gäller för fastigheterna i
norra delen, där istället E18 som även fortsättningsvis kommer att
dominera ljudbilden.
Industribuller och damm
Buller från anläggningar skall vid nyetablering begränsas så att det
ej ger upphov till en högre ljudnivå vid bostäder än vad som anges i
tabellen nedan.
Ekvivalent dBA a)
Maximalt dBA
Område för/med: kl. 07-18 kl. 18-22 b) kl. 22-07 kl. 22-07
Bostäder m.m. d) 50
45
40
55
Arbetslokaler c)
60
55
50
(referens: Externt Industribuller – allmänna råd. SNV RR 1978:5
2:a upplagan 1983.)
a) om ofta återkommande impulsljud eller hörbara
tonkomponenter finnas skall värdena sänkas med 5 dBA
b) Även sön- och helgdagar kl. 07-18
c) Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet
d) Bostäder, rekreationsytor i bostäders grannskap,
vårdbyggnader och utbildningslokaler
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Vid eventuell fortsatt täktverksamhet för området norr om planområdet kommer buller att uppstå. Utöver biltrafik till och från
krossen alstrar krossen ljud, normalt mellan 07.00 till 18.00.
Krossen kommer att stå på olika ställen och olika höjd under
arbetets gång. Omgivande trafik spelar dock större roll än själva
täktverksamheten.
Fortsatt täktverksamhet kommer förutom buller även att påverka
planområdet med damm och vibrationer. De som har arbetsplatser
inom planområdet kan temporärt bli störda av främst buller och
damm. Närmaste boendemiljö ligger skyddad bakom åsen och
negativa konsekvenser för boende bedöms inte uppstå under
byggtiden.
För mer information om buller se miljökonsekvensbeskrivningen.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Befintliga byggnader inom området är anslutna till det kommunala
va-nätet genom två avloppspumpstationer som är placerade dels
strax sydväst om rondellen vid korsningen Södra BålstaledenDragrännan (utanför planområdet) och dels vid Dragrännan strax
norr om Spjutvägen. Område finns reserverat för ytterligare
avloppspumpstation på Hornvägen.
Vatten och avloppsledningar går längs med Dragrännan,
Sköldvägen, Hornvägen, Vikingavägen och Spjutvägen.
Hela planområdet föreslås anslutas till det kommunala va-nätet.
VA-projektering sker parallellt under samrådstiden.
Grundvatten
Det grova materialet i åsen gör att stora mängder vatten kan
infiltreras och medför att åsen fungerar som en stor
grundvattenreservoar. Detta gjorde att delar av Dragets
industriområde tidigare var ett område med grundvattenskydd
enligt gamla Hälsovårdslagen. Detta har dock utgått.
Öster om åsryggen finns måttliga grundvattentillgångar. I båda
dessa områden råder mycket stora spridningsförutsättningar för
infiltrerade ämnen. Marken i utbyggnadsdelen kommer att ligga på
omkring +12 meter, vilket är ca 11 meter över grundvattnets
trycknivå i ler/ sandlagren.
Dagvatten
I december 2001 utförde Håbo kommun en inventering och
preliminär riskklassning av potentiellt förorenade områden inom
bl.a. planområdet. Enligt den rapporten kan det antas att avrinning
av dagvatten från planområdet främst sker mot Lillsjön i söder.
Dagvatten från det befintliga industriområdet leds idag via
dagvattenledningar till en dagvattendamm vid Lillsjöns
företagspark.
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Med anledning av att planområdet ingår i ett område med stora
spridningsförutsättningar innehåller detaljplanen bestämmelser och
restriktioner vad gäller hanteringen av dagvatten. Även
tillkommande fastigheter inom Dragets industriområde kommer att
anslutas till dagvattendammen.
Dagvatten från ytor inom fastighetsmark där det förekommer trafik,
eller annan verksamhet som kan ge föreoreningar till dagvattnet,
skall renas i oljeavskiljare klass 1 innan det får avledas till det
allmänna ledningsnätet. Dräneringsvatten och dagvatten från tak
skall dock infiltreras inom varje fastighet.
Värme
Dragets industriområde har möjlighet till fjärrvärmeanslutning efter
utbyggnad år 2006/2007.
Följande riktlinjer gäller enligt Energiplan för Håbo kommun 1999:
Lokaler
1. Uppvärmning med fjärrvärme skall ske där så är lämpligt
och kostnadseffektivt.
2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila där
fjärrvärme ej är möjligt eller kostnadseffektivt.
3. Uppvärmning med direktel bör undvikas.
El
Inom planområdet finns två transformatorstationer.
Kablar från Dragets industriområde korsar Södra Bålstaleden och
är anslutna till ett kabelskåp söder om Södra Bålstaleden.
Kabelskåpet ligger i ett område för transformatorstation i en
angränsande detaljplan.
Tele och data
Bebyggelsen ansluts till det befintliga telenätet.
Avfall
Avfallet ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning.
Administrativa frågor

Genomförandetiden är 15 år från den dagen planen vinner laga
kraft.

Konsekvenser av
planens
genomförande

Genomförande av detaljplanen innebär att området där
täktverksamhet har bedrivits kommer att kunna avstyckas och
bebyggas med lokaler för småindustri, kontor och handel.
Fastigheterna inom befintligt industriområde kommer att ges
möjlighet att utöka sina tomter något mot Dragrännan och
Sköldvägen.
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Stadsbild och landskap
Dragets industriområde ligger i ett infrastruktur starkt påverkat
område. Det befintliga småindustri- och handelsområdet sätter stor
prägel på området, liksom grustäkten med de markerade slänterna.
Lokalt kommer det att ske en stor förändring, där den före detta
täkten bebyggs. I ett större sammanhang blir förändringen liten
eftersom ett industriområde som redan finns utökas.
Trädplanteringar utmed Dragrännan och Sköldvägen skapar en
tydligare entré till området och ett tydligare gaturum.
Miljö
För att minska risken för föroreningar av dag-, grund- och ytvatten
kommer dagvatten från det utvidgade industriområde på den före
detta grustäkten att anslutas till dagvattendammen vid Lillsjön
företagspark. Befintligt industriområde är redan anslutet till denna
damm.
I och med att dagvattnet avleds till befintlig dagvattendamm
kommer inte förorenat vatten att nå området med
vattensalamandrarna och därmed ej påverka deras livsmiljö.
I och med att dagvattnet ansluts till dagvattendammen minskar det
även riskerna för markföroreningar som eventuellt kan finnas inom
två fastigheter att sprida sig inom området.
Trädplanteringar föreslås utmed Dragrännan och Sköldvägen vilket
tillför grönska till området. Gång- och cykelväg planeras även längs
med Dragrännan vilket ökar möjlighet att lätt kunna cykla till
området.
Buller
Tågtrafiken på Mälarbanan tillsammans med vägtrafiken på E18
samt trafiken på Stockholmsvägen kommer även i fortsättningen
efter en utvidgning av planområdet att helt dominerar ljudbilden
inom planområdet.
Med scenariot att trafiken skulle öka med ca 30 % ger detta en
ökning med drygt 500 bilar per vardagsdygn utmed Dragrännan
jämfört med 2004. En fördubbling av trafiken ger en höjning av 3
d(B)A, vilket uppfattas som en knappt hörbar förändring. Den
nygenererade trafiken, som kan antas ge en ökning på mellan 15100 %, kommer därmed att ge en knappt hörbar förändring i en
redan bullrig miljö.
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För bostäderna på Väppebyvägen och för arbetslokalerna i den
östra delen av planområdet kommer den ökade trafiken inte ha
någon betydelse vad gäller buller, eftersom ökningen är mycket
marginell i förhållande till störningarna från tågtrafiken och
Stockholmsvägen. Samma förhållande gäller för fastigheterna i
norra delen, där istället E18 som även fortsättningsvis kommer att
dominera ljudbilden.
Vad gäller damm och vibrationer kan de som har arbetsplatser
inom planområdet temporärt bli störda. Närmaste boendemiljö
ligger skyddad bakom åsen och negativa konsekvenser för boende
bedöms inte uppstå.
Utredningar

MEDVERKANDE
TJÄNSTEMAN

- Dagvattenutredning, VAP 2007-04-12, rev. 2007-08-23
- Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, Dragets industriområde,
VAP, 2007-08-27, rev 2008-01-07
I arbetet med framtagande av detaljplanen har även
kommunarkitekt Brita Christiansen medverkat.

Bålsta i augusti 2007, rev september, oktober 2007, februari 2008
Håbo kommun

Fredrik Nestor
Tf. planchef

Lina Magnusson
Planarkitekt
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NORMALT PLANFÖRFARANDE

Detaljplan för
Dragets industriområde
Håbo kommun, Uppsala län

ANTAGANDEHANDLING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA
FRÅGOR
Planförfarande

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Tidplan

Planen beräknas gå ut på samråd hösten 2007 och ställas ut under
vintern 2007 för att kunna antas av kommunfullmäktige under våren
2008. Det innebär att detaljplanen kan vinna laga kraft sommaren
2008 om inget oförutsett inträffar.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 15 år från den dagen da planen vunnit
laga kraft.

Ansvarsfördelning /
huvudmannaskap

Exploateraren ansvarar för genomförandet av områdets uppbyggnad
och för erforderlig omläggning av allmänna ledningar.
Håbo kommun är huvudman för allmän platsmark (LOKALGATA,
GC-VÄG och NATURMARK).

Avtal

Exploateringsavtal ska träffas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA
FRÅGOR
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning

Fastigheterna längs med Dragrännan samt norr om Sköldvägen får
möjlighet att köpa till mark till sina tomter. Fastigheterna som berörs
är Bista 1:161, 1:169, 1:178, 1:181, 1:188, 1:189, 3:44, 3:21, 3:19,
3:23, 3:24, 3:39, 3:18 samt Väppeby 7:52.
Fastigheten Bista 1:187 köper till mark från Håbo fastighetsbolags
och fastigheten Bista 1:163 för att en möjliggöra en utvidgning.
En fastighet på Sköldvägen, Bista 1:170, får möjlighet att köpa till
mark till sin fastighet från den kommunala fastigheten Bista 15:1.
Fastighetsregleringen bekostas av fastighetsägaren.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska
utredningar

- Dagvattenutredning, VAP 2007-04-12, rev. 2007-08-23
- VA utredning, VAP 2007-03-28
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- Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, Dragets industriområde, VAP,
2007-08-27, rev 2008-01-07

Bålsta i augusti 2007, rev. september 2007, februari 2008
Håbo kommun

Fredrik Nestor
Tf. planchef

Lina Magnusson
Planarkitekt

