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HANDLINGAR
Samrådshandlingar
Planhandling
 Plankarta med bestämmelser
 Planbeskrivning med illustrationer
 Illustrationsplan
 Fastighetsförteckning*
Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
 Miljöbedömning steg 1 – Behovsbedömning (daterad 2014-01-26)
 Geoteknisk utredning och Översiktligt PM Geoteknik, Bjerking AB
(daterad 2010-11-30)
 Dagvatten- och VA-utredning, Bjerking AB (daterad Bjerking 2011-0505)
 Reviderad VA-utredning, Bjerking AB (2013-08-30 rev 2013-09-13)
 Utlåtande VA-lösning för ny framtagen illustrationsplan för Ekhagen
Storvreta, Bjerking AB (daterad 2014-09-05)
 Riskanalys, Brandskyddslaget (daterad 2013-04-26)
 Trafikbullerutredning, ÅHA (daterad 2013-04-30)
Samrådshandlingarna finns tillgängliga hos kommuninformationen i stadshuset
och på stadsbiblioteket. Samtliga handlingar finns att ta del av på Uppsala
kommuns webbplats www.uppsala.se. Handlingar markerade med * finns dock
inte på webbsidan på grund av PUL (Personuppgiftslagen).
Läshänvisningar
Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som till
exempel ska vara allmän platsmark, kvartersmark, hur bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovprövning.
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att
kunna tolka plankartan.
För beskrivning av planprocessen och var i denna process man befinner sig
hänvisas till processpilen på följebrevets baksida.
Medverkande
Detaljplanen har tagits fram av kontoret för samhällsutveckling i samarbete
med andra kommunala förvaltningar och sökanden. Medverkande konsult har
varit Tema. Även situationsplan och illustrationer har gjorts av Tema.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Storvretas nordöstra
delar med en skola/förskola och cirka 300 bostäder i enlighet med trädgårdsstadens ideal. De svenska trädgårdstäderna är villa- och småhusområden med
måttlig täthet och inslag av offentliga byggnader såsom skola. Stadsplaneringen präglas av en anpassning till platsens terräng, mjuka utformade gatusträckningar där byggnaderna placeras i förgårdsmark, någon meter från gatan.
Målet är att skapa ett attraktivt bostadsområde med närhet till natur, rekreation
och goda kollektiva kommunikationer. Planen ansluter till befintlig infrastruktur och innehåller bland annat ett stråk för park/natur centralt genom området.
Planförslaget medger nya bostäder i form av friliggande villor och parhus.
Byggnader får uppföras i ett till två våningsplan. För att bibehålla intrycket
av ett luftigt och naturnära område med frikostiga bostadstomter regleras
exploateringsgraden. Detaljplanen reglerar minsta tomtstorlek till 800 kvm
respektive 500 kvm för friliggande villor och parhus och dels genom största
byggnadsarea per tomt för respektive hustyp. Genom området planeras en
huvudgata med plats för busstrafik. Huvudgatan är en förlängning av Skogvallsvägen och ansluter till Kilsgärdesvägen i norr. Övriga gator i området
planeras som allmänna lokalgator ansluter till huvudgatan.
Förslaget har initierats av HSB som äger i huvudsak all mark inom planområdet. Efter lagakraftvunnen detaljplan avses kvartersmark styckas av och
försäljas och allmänplats mark överlåtas till kommunal ägo.
MILJÖBALKEN (MB)
Förenlighet med miljöbalken 3, 4 och 5 kap
Att planera för nya bostäder inom planområdet bedöms vara lämpligt med hänsyn till dess karaktär, placering och läge samt föreliggande behov. Ett mindre
skogsbruksområde kommer att tas i anspråk för exploatering men då området
är relativt litet bedöms inte den negativa påverkan som betydande. Vidare bidrar föreslagen markanvändning från en allmän synpunkt till att tillgodose behovet av nya bostäder.
Planområdet gränsar till järnvägen/Ostkustbanan som är av riksintresse för
kommunikationer i enlighet med MB 3 kap 8 §. Planen bedöms inte påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av järnvägen.
Området väster om järnvägen, utanför det aktuella planområdet, är av riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3 kap 6 § och omfattas av skydd för landskapsbilden enligt 19 § i gamla Naturvårdslagen (NVL). Värdena har bedömts
ligga i det öppna åkerlandskapet med vida utblickar och det synliga intrycket
av en byggd med mycket lång historia. Planen bedöms inte påverka riksintresset eller landskapsbildsskyddet då planområdet är tydligt avskilt via järnvägen
och Kilsgärdesvägen.
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Planområdets recipient är Fyrisån, som enligt vatteninformationssystem Sverige, VISS, 2009, har en måttlig ekologisk status med kvalitetskravet god ekologisk status 2021. Fyrisån har god kemisk ytvattenstatus med kvalitetskravet
god kemisk ytvattenstatus 2015. Kvalitetskravet avseende kvicksilver och
kvicksilverföreningar uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Däremot har Fyrisån problem med bland annat övergödning och kvicksilver. Halterna av
kvicksilver och kvicksilverföreningar bör inte öka till december 2015.
Dagvattenavringen från området behöver beaktas då planområdet avvattnas till
Fyrisån. Enligt satta miljökvalitetsnormer för vatten har Fyrisån måttlig ekologisk status och god kemisk status. Tidsfrist för MKN gäller till 2021. Statusen
får inte försämras. Med föreslagen bebyggelsen samt med den dagvattenhantering som planeras bedöms inte påverka Fyrisån negativt.
Sammantaget anses planen vara förenligt med bestämmelserna i MB 3,4 och 5
kap.
Miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap
Miljöbalken 6 kap 1-18 § samt 22 § tillämpas om ett genomförande av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42
EG). Vid betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras
under vars process en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En behovsbedömning utifrån förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga
2 och 4, görs för att ta ställning till om ett genomförande av en detaljplan kan
antas leda till en betydande miljöpåverkan eller inte.
Samlad bedömning av betydande miljöpåverkan

En behovsbedömning, daterad 2014-10-26, har upprättats. Sammantaget visar
bedömningen att ett genomförande av detaljplanen innebär risk för negativ
miljöpåverkan gällande dagvattenfrågor, buller, farligt gods, fornlämningar och
hästhållning. I behovsbedömningen har dessa risker för miljöpåverkan belysts.
Utredningar har tagits fram med rekommenderade åtgärder. Uppmärksammade
miljöfrågor hanteras och reduceras i planhandlingarna. Kommunen har under
detaljplanearbetet tagit hänsyn till att föreslagen bebyggelsestruktur ska undvika negativ påverkan.
Motiverat ställningstagande

Med utgångspunkt från planhandlingarna och checklista för behovsbedömning
är kommunens samlade bedömning att ett genomförande av detaljplanplan för
Ekhagen inom Storvreta 3:4 m.fl. inte medför betydande miljöpåverkan enligt
6 kap 11§ MB och att en miljöbedömning enligt 6 kap 1 - 18§ MB krävs.
Behovsbedömningen i sin helhet finns att ta del av på kommuninformationen
och på Uppsala kommuns webbsida. Länsstyrelsen tar ställning till behovsbedömning in samband med samråd av detaljplanen.

3

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan (ÖP)
I Översiktsplanen för Uppsala kommun 2010 utpekas Storvreta som ett utvecklingsområde med stor utbyggnadspotential.
Fördjupning av översiktsplan (FÖP)
I fördjupningen av översiktsplanen för Storvreta 2012 ges utrymme för cirka
1500 nya bostäder i Storvreta. Den övergripande riktningen för Storvretas utbyggnad föreslås vara söderut vilket innebär att aktuellt planområde, benämnt
Adolfberg, i framtiden kommer ligga i utkanten av Storvreta. Fördjupningen av
översiktsplanen anger därför att ”en lantlig och mer frikostig villabebyggelse”
är lämplig inom aktuellt planområde.
För aktuellt planområde anger fördjupningen av översiktsplanen att:
 vid planering av området bör frågor kring förekomst av fornlämningar
föras fram,
 framtida planer för befintlig gård med hästar beaktas,
 förutsättningar för byggande av förskola eller skola utreds parallellt
med bullerpåverkan från järnvägen,
 planområdet bör anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningssystem,
 planområdet uppskattas ge plats åt 300 bostäder
 i början av bostadsutbyggnaden i planområdet bör förskola och park
etableras centralt i planområdet i anslutning till större lokalgata

Karta från Storvreta fördjupad översiktsplan 2012. Planområdet, benämnt som
Adolfsberg, är markerat med röd ring.

Genomförandet av detaljplanen stämmer överens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.
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Politiska styrdokument eller policys
Kommunens energiplan, antagen av kommunfullmäktige 27 augusti 2001
anger att vid nybyggnation ska områden med biobränslebaserad fjärrvärme
eller närvärmesystem prioriteras. Minskad och effektivare energianvändning
ska eftersträvas och ”rätt” bränsle och energiform ska nyttjas.
Detaljplaner
Aktuellt planområde är inte detaljplanelagt. År 1990 upprättades ett förslag till
detaljplan för området; Detaljplan för Ekhagen-Adolfsberg DP 1230. Detta
förslag antogs aldrig.
Planområdet gränsar till sex detaljplaner:
A. B1215, Förslag till utvidgning av byggnadsplan för del av fastigheten
Årby 44 m.fl. Fastställd av länsstyrelsen 1970.
B. B1211, Storvreta 3:50, 3:51, 3:52 m.fl. fast samt del av Årby 4:4. Fastställd av länsstyrelsen 1967.
C. 1230A, Detaljplan för Ekhagen. Laga kraftvunnen 1992, reviderad
1994.
D. Del av B1201, Byggnadsplan för Storvreta Stationssamhälle. Fastställd
av länsstyrelsen 1949.
E. B1208, Norra Adolfsberg Storvreta 47 m.fl. fastställda av länsstyrelsen
1965.
F. B1229, Del av Lena-Årby 3:1 och del av Storvreta 47:227. Fastställd av
länsstyrelsen 1975.
För samtliga angränsande detaljplaner har genomförandetiden löpt ut.

Figur angränsande detaljplaner
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Planuppdrag
Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2012-08-23 § 245 att medge att exploatören utarbetar ett planförslag, vilket sedan ska underställas plan- och byggnadsnämnden för beslut.
STADSBYGGNADSVISION
Ett genomförande av detaljplanen ska bidra till att Storvreta utvecklas och
växer. Planförslaget kan stärka Storvretas identitet genom att erbjuda nya bostäder i lägen med stora naturvärden inpå knutarna. Närheten till kollektivtrafiksatsningar kan generera att stora delar av Storvretaborna reser med tåg eller
buss. Väl fungerande gång- och cykelstråk kan underlätta för människor att gå,
springa eller ta cykel till jobbet. God offentlig service och trygga omgivningar
attraherar inte minst barnfamiljer att söka sig hit.
OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Plandata
Geografiskt läge

Planområdet ligger i nordöstra Storvreta, cirka 1,5 km norr om Storvreta centrum och tågstation. I norr gränsar planområdet till det öppna jordbrukslandskapet med enstaka gårdar. I söder gränsar planområdet till befintlig villabebyggelse. I väster gränsar planområdet till järnvägen (Ostkustbanan), Kilsgärdesvägen och en gård med ett mindre antal hästar. I öster och nordost gränsar
planområdet till skogsmark.
Areal

Planområdet omfattar cirka 50 hektar.
Markägoförhållanden

I stort sett all mark inom planområdet ägs av HSB. Ett vägreservat, samfälligheten S l och samfällighet för vedupplag S 3, samt ett servitut för trädsäkring
och ett för väg ligger inom området. Planskildheten med järnvägen för gångoch cykelvägen ligger på trafikverkets mark.
Preliminär tidsplan

Tidplan för detaljplanens genomförande
Samråd
4:e kvartalet 2014
Granskning
2:a/3:a kvartalet 2015
Antagande
3:e/4:a kvartalet 2015
Lagakraft
4:a kvartalet 2015
Beträffande planområdets storlek och det omfattande arbete som krävs med
kommunaltekniska anläggningar kommer området att byggas ut etappvis. För
första etappen beräknas byggnationen av VA och vägar kunna påbörjas så snart
detaljplanen vunnit laga kraft. Därefter kan bygglov medges och byggnation av
bostäderna påbörjas.
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Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från det datum planen vinner laga kraft.
Allmän områdesbeskrivning
Storvreta ligger mellan Fyrisåns kulturlandskap i väster och Storskogens
skogslandskap i öster. Storvreta tätort präglas av mötet mellan åker och skog.
Centralt i Storvreta ligger tågstationen och den gamla bykärnan. I och med
Storvretas övergång från bondby till stationssamhälle förtätades och växte
bykärnan. Under 1930- till 1950-talet växte orten sakta med etablering av villaområden och små verksamheter. Under 1960- till 1980-talet expanderade
Storvreta kraftigt. De senaste två årtiondena har utbyggnaden framförallt skett i
sydlig riktning, då landskapet begränsar i öster och väster.

Övergripande planeringsförutsättningar i område. Planområdet markerat med rött.

Landskapsbild, stadsbild
Förutsättningar

Inom aktuellt planområde domineras landskapsbilden av skogen. I norr möter
skogen det öppna jordbrukslandskapet. I väster är järnvägen ett tydligt linjärt
element i landskapet.
Även aktuellt planområde präglas av mötet mellan skogs- och åkerlandskapet.
Utanför planområdet, väster om järnvägen, omfattas landskapet av skydd för
landskapsbilden enligt 19 § i gamla Naturvårdslagen (NVL). Värdena har bedömts ligga i det öppna åkerlandskapet med vida utblickar och det synliga intrycket av en byggd med mycket lång historia.
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Det öppna jordbrukslandskapet i norr sett från planområdet.

Skogen i planområdets sydvästra delar.
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Förändringar

Föreslagen detaljplan kommer att förändra landskapsbilden inom planområdet.
Skogen, som idag dominerar, kommer att bytas mot bostadsbebyggelse.
NATUR1

Ett område med allmänplatsmark för NATUR1 – Naturområde planläggs mellan planerad bostadsbebyggelse och järnvägen i väster vilket gör att föreslagen
bostadsbebyggelse tydligt avskiljs mot det angränsande landskapsbildsskyddet.
Mötet mellan skogen och det öppna jordbrukslandskapet i nordöst kommer
dock att förändras då ny bebyggelse kan komma synas mellan träden i skogsbrynet.
Kulturarv
Förutsättningar

Delar av nordvästra Storvreta är generellt rikt på kulturhistoriska lämningar.
Västra delen av planområdet har pekats ut som kommunalt kärnområde för
kulturmiljö enligt inventering från 1970- och 1980-tal.

Kulturhistoriska lämningar inom och i anslutning till planområdet. Planområdet markerat med rött.

I västra delen av planområdet finns ett fornlämningsområde i form av ett
större grav-och boplatsområde, RAÄ-nummer Lena 164:1. Fornlämningsområdet består av 23 fasta fornlämningar. Fasta fornlämningar är skyddade enligt
lag (1988:950) om kulturminnen m.m. Inom planområdet finns även ett antal
övriga kulturhistoriska lämningar, dessa är inte skyddade enligt lag.
1991 genomfördes en arkeologisk förundersökning öster om den fasta fornlämningen till följd av att okända lämningar (bebyggelse- och odlingsläm9

ningar) vid en tidigare arkeologisk utredning (Andersson 1989 ATA dnr
2548/89) av området påträffades. Förundersökningens syfte var att fastställa
lämningarnas karaktär och omfattning. Av undersökningen framkom sex odlings- och röjningsrösen, en osäker stensträng samt en stenfri yta. Lämningarna är inte klassade som fasta fornlämningar.
Området väster om järnvägen, utanför det aktuella planområdet, är av riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3 kap 6 §.
Förändringar

FORN

Allmänplatsmark för FORN – Fornlämningsområde avsätts för den fasta fornlämningen. En arkeologisk bedömning utfördes av Upplandsmuseet, våren
2014, som gjorde bedömningen att de tidigare iakttagelserna och påträffade
lämningar närmast järnvägen inte är fornlämningar. Övriga kulturhistoriska
lämningar anses av Upplandsmuseet inte behöva skyddas och sammanfaller i
största del med kvartersmark för bostäder.
Naturmiljö
Förutsättningar

Planområdet utgörs i huvudsak av skogsmark med varierad vegetation och
spridda stora block. Växtligheten är blandad med en majoritet av brukad talloch granskog. På sina ställen växer även björk och andra lövträd. Lövträden
är främst koncentrerade till befintliga bostadsområden och skogsvägar. Skogen har en varierad ålder där delområden i öst har avverkats på senare tid.
Marken norr om planområdet brukas för jordbruk.
Majoriteten av skogsmarken har gallrats under åren och skogen är relativt
gles och strövvänlig med mindre promenadstigar. På sina ställen, främst i
nordöst, finns stående döda granar angripna av skadeinsekter eller svamp. I
den äldre gallrade delen av barrskogen ligger flertalet fallna träd.

Gles och strövvänlig barrskog dominerar planområdet.
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Delar av skogsmarken i öster som har avverkats på senare tid. Fåtalet träd har sparats som fröträd.

Flertalet fallna träd ligger spridda inom planområdet.
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I den äldre delen av barrskogen i norr finns även en källa med öppet vatten.
I gränsområdet mellan skogsmark och det öppna landskapet finns mindre
områden med öppen mark där enbuskar dominerar vegetationen. I skogsbrynet är vegetationen tätare med björksly och unga tallar och granar. Vid inventeringen var markskiktet till stora delar täckt av snö vilket försvårade
bedömningen. Mosskiktet kom i dagen på sina ställen med inslag av blåbäroch lingonris.
I området observerades på ett platsbesök under hösten 2013 att bland annat
större hackspett, talgoxe, blåmes, bofink, grönsiska och trädkrypare.
Enligt Artdatabanken har det inom området gjorts observationer av både
rödlistade arter och arter upptagna i fågeldirektivets Bilaga 1. Det går inte att
med säkerhet säga att dessa arter häckar i området då få observationer gjorts
Det finns även äldre observationer av rödlistade växter. Dessa bedöms som
mycket osäkra.
Naturvärden i närområdet, utanför planområdet, innefattar Fyrisåns dalgång
med kuperade och örtrika ängs- och hagbackar samt skogsområdet Örlösans
nordvästra del. Fyrisåns dalgång ligger delvis avgränsat på andra sidan järnvägen. Örlösan, som är en del av Storskogen, ligger i direkt anslutning till planområdet i öster. Här finns fragmenterade naturvärden trots omfattande avverkningar under senare tid. Planområdet utgör en koppling i det sammanhängande
stråket av skogsmark, med undantag för större kalhyggen, i öster och väster.
Förändringar

Övergripande medför planförslaget att majoriteten av skogsmarken försvinner inom området och att planområdet istället får karaktär av ett bostadsområde. Önskvärt är att uppvuxna träd och att karakteristisk blockmark kan
bevaras till viss del. Detta regleras dock inte på plankartan.
Ett sammanhängande stråk med NATUR1 – Naturområde och PARK – Anlagd park med möjlig yta för lekplatser och en mindre bollplan avsätts centralt
genom planområdet nord-sydlig riktning. Stråket skapar möjlighet att röra sig i
naturmark inom och genom planområdet. Fler bostäder får direkt kontakt med
naturen.
NATUR1

Användningsbestämmelsen NATUR1 – Naturområde innebär att skogen är
allmän plats och kommer att skötas som naturområde.

PARK

För PARK se även rubriken Friytor. Parkmark närmast busshållplatsen och
förskolan ska vid behov en toalett anordnas för uthyrning till kollektivtrafikoperatörer.

NATUR2

I den nordöstra delen av planområdet, mellan jordbrukslandskapet och de
planerade bostäderna, planläggs ett område med allmänplats för NATUR2 –
Naturområde med möjlighet för dagvattendamm. Detta för att man i ett senare skede ska kunna anläggas större dagvattendammar. Exakt utbredning
och placering av dammar är inte bestämt.
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Bebyggelse och gestaltning
Förutsättningar

Dagens bebyggelse i Storvreta utgörs till stor del av villakvarter och småhusområden med radhus och kedjehus där bebyggelsen kan beskrivas som
tät och låg. Bebyggelsen i de norra delar av Storvreta, som angränsar till
planområdet, har framförallt växt fram från 1970-talet.
Inom planområdet finns ingen bebyggelse i dagsläget.
I söder ansluter planen till ett villaområde med villor i ett till två våningsplan. De vanligaste fasadmaterialen är tegel av olika varianter och träpanel.
Kulörerna varierar stort. Sadeltak är dominerade för boningshusen. Tegeloch betongpannor är det vanligaste taktäckningsmaterialet.

Befintlig villabebyggelse söder om planområdet.

Befintlig villabebyggelse söder om planområdet.
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Befintlig villabebyggelse sydväst om planområdet.

I väster och norr ansluter planområdet till två gårdar. Gårdsbebyggelsen utgörs av gårdsbildningar med huvudbyggnad med komplementbyggnader.
Byggnaderna är uppförda i ett till två våningsplan. Fasadmaterialet är träpanel av faluröd alternativt ljus blågrå kulör. Byggnaderna har till största del
sadeltak med betong- eller tegelpannor.

Gård med hästar väster om planområdet.
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Gård nordväst om planområdet.
Förändringar

B
BS

Aktuell detaljplan avsätter kvartersmark för B – Bostäder samt BS - Bostäder eller förskola i den nordligaste delen av planområdet, vid infarten till
området i norr. Cirka 270 nya bostadstomter föreslås i området.

fril
e3

Hustyper och exploateringsgrad
I enlighet med fördjupningen av översiktsplanen och omgivande bebyggelse i
söder föreslås friliggande (fril) villor med inslag av parhus (e3). Den något
tätare bebyggelsen med parhus möjliggörs längs delar av huvudgatan och det
centrala grönstråket. Den något glesare bebyggelsen med friliggande villor
ansluter till omgivningarna.

e1
e2
e3
e4

II

Största byggnadsarea (BYA) per tomt/fastighet för friliggande villor anges till
160 m2 (e1, e3, e4) och minsta tomtstorlek anges till 800 m2 (e2, e3). För parhus är
största byggnadsarea (BYA) 100 m2 för varje enskild bostad, dvs. för en av de
totalt två bostäderna i varje parhus och minsta tomtstorlek anges till 500 m2
(e3). Syftet med att reglera minsta tomtstorlek är att säkerställa och långsiktigt
behålla områdets planerade karaktär med frikostiga bostadstomter. En allmän
bestämmelse anger att komplementbyggnad får ha en största byggnadsarea om
45 m2.
Våningsantal och byggnadshöjd
Högsta antal våningar regleras på plankartan till två våningsplan. En allmän bestämmelse anger att komplementbyggnader till bostäder får uppföras till maximalt 3,0 meters byggnadshöjd.
Placering
Placering av bebyggelse anges med prickmark och kryssmark. Prickmark
innebär att byggnader inte får uppföras inom det avgränsade området.
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Kryssmark innebär att bostadshus inte får uppföras utan endast komplementbyggnader.
På plankartan har prickmark inom område bostadsändamål införts enligt
följande:
 inom 6 meter från gatumark samt
 inom 4 meter från park- och naturmark, skola och angränsande bostäder
utanför planområdet.
Regleringen av prickmark är motiverad av den luftiga och frikostiga karaktär som eftersträvas inom området. Prickmarkens utbredning motiveras
även av:
 trafiksäkerhetsskäl mot gatumark,
 brandsäkerhet mot granntomt, samt
 behov av utrymme för grundläggning, anläggningar, underhåll med mera
inom den egna bostadstomten.
På plankartan har kryssmark införts 6 meter ifrån huvudgata (innanför
prickmarken) och 15 meter in inom området för bostadsändamål. Kryssmarkens omfattning är föranledd av störningar från trafikbuller. Se vidare
rubriken Hälsa och säkerhet/Förändringar/Buller.
Vidare har en generell bestämmelse införts om att friliggandebyggnad inte får
placeras närmare än 4 meter från gräns mot grannfastighet.
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Offentlig och kommersiell service
Förutsättningar

Offentlig och kommersiell service som vårdcentral, tandvård, förskolor, grundskolor, bibliotek, fritidsgård, sporthall, dagligvarubutiker, diversehandel,
blomsterbutik, frisör med mera finns cirka 1,5 km söder om planområdet i
Storvreta centrum. Kommersiell service finns även i Handelsknuten i östra
Lyckebo cirka 2 km sydväst om planområdet. Enligt fördjupningen av översiktsplanen råder idag brist på förskoleplatser i Storvreta.

Storvreta centrum
Förändringar

S
BS

Inom planområdet avsätts område för S – Skola/Förskola och område för BS Bostäder eller förskola. Detta med anledning av rådande situation med brist på
förskoleplatser samt det behov av förskoleplatser som de planerade bostäderna
medför.

e1
e4
e6

Minsta tomtstorlek för område för S – Skola/Förskola är 4 000 m2 (e2) och för
området markerat BS – Bostäder eller förskola är 2000 m2 (e6). Största byggnadsarea (BYA) för tomten/fastigheten för S – Skola/Förskola är 1800 m2 (e1)
och för området markerat BS – Bostäder eller förskola är 800 m2 (e4).

II

Våningsantal är reglerat till två våningar. Den ena skolan/förskolan planeras
vid grönstråket, centralt inom planområdet. På så sätt blir den väl tillgänglig
från de flesta bostäderna. Den andra förskolan planeras i områdets nordligaste
del vid infarten till området i norr.
Inom områdena för S – Skola/Förskola och BS – Bostäder eller förskola anges
6 meter prickmark – byggnad får inte uppföras mot gatumark och 9 meter
kryssmark – bostadshus inte får uppföras utan endast komplementbyggnader
innanför denna. Prickmarkens och kryssmarkens omfattning är föranledd av
störningar från trafikbuller. Se vidare rubriken Hälsa och säkerhet/Förändringar/Buller.
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Friytor
Förutsättningar

Planområdet är beläget mellan Fyrisåns dalgång i väster och Storskogens
skogslandskap i öster. Fyrisån och Storskogen är värdefulla natur- och rekreationsområde med promenadslingor, vandringsleder och skidspår. Enligt fördjupningen av översiktsplanen är ett viktigt mål för utvecklingen av Storvreta
att skapa möjligheter för sammanhängande rörelse mellan större och mindre
rekreationsområden inom och utom tätorten.
Förändringar

PARK

NATUR1

NATUR2

I enlighet med fördjupningen av översiktsplanen för Storvreta 2012 avsätts
allmän platsmark för PARK - anlagd park centralt inom området. Användningsbestämmelsen PARK innebär att marken ska vara ett grönområde som är
tillgängligt för allmänheten. Bestämmelsen PARK förutsätter parkskötsel efter
ortens sed. Inom PARK får exempelvis naturmark, planteringar, mindre lekplatser, bollplan, scener, kiosker, gång- och cykelvägar anläggas. Ambitionen
är att skapa rekreationsmöjligheter och ett större sammanhängande grönstråk.
Områden avsätts även för NATUR1 – Naturområde mot järnvägen i väster
samt i stråk och passager mellan planerade bostäder. Detta för att skapa en
skyddszon till bullerstörningar och risk aspekter från järnvägen samt fast fornlämning och allergispridning från hästgården. Skyddszonen blir en visuell avskärmning och skapar stråk och passager som kopplar samman planområdets
inre parkmiljö med omgivande bebyggelse och grönstuktur (större stråk och
parkmark) med den omgivande. I angränsande detaljplan söder om planområdet har NATUR-mark avsatts vilket också medför viss avgränsning och gröna
kopplingar till omgivningen. Genom att bevara befintlig naturmark med uppväxt vegetation och träd kan grönområden av hög kvalitet finnas nära bostaden
redan vid inflyttning.
I nordöst mot jordbruksmarken avsätts områden för NATUR2 – Naturområde
med möjlighet för dagvattendamm. Detta med hänsyn tagen till visuell avskärmning mellan jordbrukslandskap och bostäderna samt att skapa möjlighet
för att anlägga dagvattendammar i området som behövs för att ta hand om områdets dagvattenhantering.
Mark och geoteknik
Förutsättningar

Enligt Sveriges geologiska undersökning utgörs marken inom planområdet i
övervägande del av skogsklädd moränmark och av lera-silt i nordväst. Även
mindre partier med berg och sankmark förekommer. Grundvattenytan ligger
nära markytan inom delar av området. Området sluttar från de högre partierna i sydost mot nordväst. Högsta punkterna är cirka + 49 och lägsta cirka
+29.
Geotekniska undersökningar har genomförts i området som visar att marken
övervägande utgörs av skogsmark, men även små partier åkermark förekommer (Bjerking 2010). Området är omväxlande kuperat och består huvudsakligen av fast mark. Inom stora delar av området förekommer blockigmorän. Inom partier med karterad kohesionsjord underlagras ytskiktet av
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mulljord och vegetation följt av 1-2 meter lera. Leran vilar djupare ner på
morän eller berg. Kohesionsjorden utgörs av lera med skikt av silt och sand.
Leran är huvudsakligen fast, så kallad torrskorpelera. Friktionsjorden inom
området utgörs av sandig grusig, respektive sandig siltig morän och bedöms
vara av medelhög till hög relativ fasthet. I fastmarkspartierna utgörs undergrunden av 0,2-0,4 meter mulljord, därefter följer sand och berg.
Mindre vattensamlingar förekommer i lokala lågpunkter i området. Ytvatten
sjunker normalt ner i fyllning och mulljordslager. Vid riklig nederbörd kan
även ytavrinning ske i terrängens lutningsriktning. Enligt geoteknik- och
dagvattenutredningen görs bedömningen att dessa lågpunkter inte är våtmarker.
Förändringar

Eftersom undergrunden i området utgörs till stor del av fastmark, berg och
morän är den inte känslig för mindre och medelstora tillskottslaster. I förekommande lerpartier kan dock sättningar uppstå vid pålastning.
Temporär schakt kan i lera utföras ner till normalt ledningsdjup utan särskilda förstärkningsåtgärder. Schakt i friktionsjord kan utföras med slänt
lutning 1:1,5. Vid våt väderlek eller vattenmättade förhållande kan den siltiga jorden erhålla flytjordsegenskaper vilket kan komma att kräva flackare
slänter. Eventuella sand-/siltskikt kan ge inströmmande markvatten i schakt.
Allt eftersom planeringen av området fortskrider rekommenderas kompletterande geotekniska undersökningar för att ytterligare fastställa grundläggningssätt med mera.
Trafik och tillgänglighet
Förutsättningar

Planområdet angränsar till järnvägen/Ostkustbanan och Kilsgärdesvägen (sekundär länsväg 696). Enligt 3 kap 8 § MB är Ostkustbanan av riksintresse för
kommunikationer. Det finns planer för att utveckla järnvägen så att den blir
dubbelspårig hela vägen till Uppsala. Detta skulle kunna innebära en positiv
utveckling med förbättrad kollektivtrafik. Kilsgärdesvägen har en begränsad
hastighet av 50 km/h och ett genomsnittligt trafikflöde av (ÅDT) 996 fordon/dygn och (ÅDT) 60 lastbilar/dygn.
Med bil nås planområdet idag via Adolfsbergsvägen. Till gården med hästar i
väster finns en grusväg med vändplats. I öster finns en skogsväg. Inom planområdet finns även ett antal skogsstigar. Gatorna i de närliggande bostadsområdena är utformade för blandtrafik.
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Kommunikationer inom och i anslutning till planområdet. Planområdet markerat med rött.
Gång- och cykelväg finns dels längs Kilsgärdesvägen och dels från Jan Eriks
väg till Adolfsbergsvägen via en gångtunnel under järnvägen. Vidare finns
cykelväg mellan Storvreta och Uppsala.

Gång- och cykelväg vid Kilsgärdesvägen.
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Gång- och cykelväg vid Adolfsbergsvägen.
Storvreta station är belägen cirka 850 meter från planområdet sydvästra del.
Stationen planeras dock att flyttas längre bort från planområdet enligt fördjupningen av översiktsplanen. Avståndet, om stationen flyttas i enlighet med FÖP
Storvreta, blir då cirka 1,8 km.

Busshållplats söder om planområdet vid Skogsvallsvägen.
Anslutning till kollektivtrafik finns söder om planområdet med busshållplatser
vid Ärentunavägen och Skogvallsvägen. Vid Ärentunavägen trafikerar tre busslinjer och vid Skogsvallsvägen två busslinjer.
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Förändringar

Det finns goda möjligheter att skapa förutsättningar för kollektiva resande
inom samt till och från planområdet. Föreslagen gatustruktur inom planområdet
bygger på beräkningar och rekommendationer från trafikutredning framtagen
av Structor 2012. Med rådande höjdförhållanden och föreslagen planering kan
god tillgänglighet uppnås inom området.
HUVUDGATA

Gatunätet inom planområdet utgörs i stort av en HUVUDGATA – Trafik mellan områden och flera LOKALGATOR - Lokaltrafik. Gatorna är allmän
platsmark.
HUVUDGATAN är en förlängning av Skogvallsvägen och sträcker sig
centralt genom området till Kilsgärdesvägen i nordost. Mark avsätts för ett 14
meter brett gatuområdet samt vid en sträcka om ca 300 meter längst i norr ett
12 meter brett gatuområde. Den smalare gatusektionen i norr motiveras med att
det inte finns någon bebyggelse längs denna sträcka varför det inte tordes behöva lika stort utrymme för gångväg.
Inom HUVUDGATA ska bil- och busstrafik, en separat gång- och cykelväg
om 3,5 meter och en gångväg om 3,5 meter (gångvägen smalnas av till 1,5 meter längs sträcka i norr) inrymmas. Se gatusektioner för HUVUDGATA nedan
samt på plankartan. Bestämmelse på plankartan reglerar att gatan i huvudsak
ska utformas i enlighet med illustrerad sektion.
Centralt i området avsätts en vändzon för att buss där hållplats kommer att placeras. I en första etapp, tills att inflyttning i de södra delarna påbörjats och befolkningsunderlag finns, kommer bussen att vända vid vändzon. Planen möjliggör att linjebuss trafikerar området på huvudgatan. Inom området planeras
för en centralt belägen busshållplats. Längsta avstånd mellan bostad inom
planområdet och busshållplats cirka 450 meter. Avståndet anses vara bra med
hänsyn till planområdets läge och föreslagen typ av bebyggelse.

Sektion för utformning av HUVUDGATA
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Sektion för utformning av HUVUDGATA i norr

LOKALGATA

Angöring till bostäderna och skolan/förskolan sker genom LOKALGATOR. I
sydväst och sydost ansluter lokalgator omgivande gatustruktur via Adolfsbergsvägen respektive Jupitervägen. För lokalgata avsätts på plankartan totalt 7
meter breda gatuområden. Se sektion nedan.

Sektion för utformning av LOKALGATA
GCVÄG

Inom planområdet föreslås GCVÄG – Gång- och cykelväg för befintliga gångoch cykelvägar i sydväst. De befintliga gång- och cykelvägarna föreslås ansluta
lokalgatorna. Längs huvudstråket avsätts inte mark för bestämmelsen GCVÄG
då detta inryms inom gatuområdet för HUVUDGATA. Längs lokalgatorna
avsätts inte heller någon mark för GCMVÄG då gatorna planeras för blandtrafik.
Gång- och cykelvägarna inom planområdet ansluts till befintligt gång- och cykelvägnät vid Adolfsbergsvägen i sydväst och Kilsgärdesvägen i nordväst. Där
huvudgatan ansluter Skogvallsvägen i sydost saknas dock en gång- och cykelväg längs sträckan från busshållplatsen fram till anslutningspunkten, drygt 100
meter.
Trafikmängden på lokalgatorna beräknas vara liten och hastigheten låg. För
huvudgatan kommer det dock att krävas en högre framkomlighet. Trafikflödet
på huvudgatan uppskattas till 2100 fordon/ÅMD med 4% tungtrafik och hastigheten 30 km/h i den norra delen. I den södra delen av huvudgatan beräknas
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trafikmängden lägre till 1000 fordon/ÅMD med 8% tungtrafik. På lokalgator i
området uppskattas trafikflödet till mindre än 400 fordon/ÅMD med 5 % tungtrafik och en hastighet på 30 km/h (ÅHA daterad 2013-04-30).
Parkering för boende och besökande inom planområdet anordnas inom kvartersmark, på bostadstomt. Parkering för skola/förskola anordnas inom tomten.
Längs med delar av huvudgatan anges med ringar på användningsgräns mot
kvartersmark att Körbar utfart inte får anordnas. Strävan är att ha så få utfarter
som möjligt direkt mot huvudgata av framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl.
Hälsa och säkerhet
Förutsättningar

Trafikbuller
Planområdet påverkas delvis av trafikbuller från järnvägen. Idag finns två bullerskärmar längs järnvägen, vid hästgården och vid bostadsbebyggelsen sydost
om planområdet.

Kartan visar befintliga bullerskyddsskärmar placering vid järnvägen. Planområdets gräns är markerad med rött.
Vibrationer
Planområdets närhet till järnvägen innebär att det kan påverkas av vibrationer
från spårtrafiken. Banverket och Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för
vibrationer som anger att 0,4 mm/s (RMS1-80 Hz) inte bör överskridas vid
permanentbostäder eller andra utrymmen där människor stadigvarande vistas.
Farligt gods
Planområdet ligger i anslutning till järnvägen/Ostkustbanan som är rekommenderad primär transportled för farligt gods.
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Markföroreningar
Inga kända markföroreningar finns i området.
Luft/Allergi
Idag överskrids inga av de riktlinjer som finns för samtliga MKN för luft i
Storvreta. I nära anslutning till planområdet finns en befintlig gård med hästar,
en privatbostad med stall för ett fåtal hästar och beteshagar.
Boverket anger i sin rapport ”Vägledning för planering för och invid djurhållning” från 2011 att efter 50 - 100 meter från källan är halterna av hästallergen
mycket låga. Miljömedicinska enheterna i Uppsala och Stockholm betonar att
spridningen av allergener i utomhusluft är begränsad och minskar drastiskt med
avståndet till stallet. 50 meter från stallet är halterna av allergener mycket låga.
Halterna varierar beroende på årstid och förutsättningar på platsen. I förslag till
Översiktsplan 2030 anger Uppsala kommun att det på landsbyggden finns en
större acceptans för djurhållning än i tätorter och städer. Dessa förhållanden är
delvis på väg att luckras upp eftersom landsbygden i vissa områden i Uppsala
kommun blivit allt mer urban. Därför finns inga exakta riktlinjer för avstånd
mellan bostäder och hästhållning utan en bedömning måste göras från fall till
fall.
Radon och magnetfält
I samband med den geotekniska utredningen (Bjerking AB 2010-11-30) utfördes mätningar för att bestämma radonhalten i jordluften inom planområdet.
Radonhalten var vid lägsta mätvärde 7 kBq/m3 och vid högsta mätvärde 92
kBq/m3. De utförda mätningarna visar att marken inom undersökningsområdet
innehåller normala till höga radonhalter. Marken klassificeras som högradonmark. För bestämning av gammastrålning från berghällarna inom området utfördes mätningar som visade på ett värde av 12 – 18 µSv/h (mikrosievert per
timme). Gammastrålningen bildas när uran i berggrunden sammanfaller till
radon och bly.
Förändringar
Buller
För att beskriva bullersituationen inom planområdet har en bullerutredning
tagits fram (ÅHA, daterad 2013-04-12). Bullerutredningen redovisar hur trafikbuller från järnvägen och planerad bussgata (HUVUDGATAN) påverkar
mark avsatt för bostäder och skola inom området. Bullerberäkningen baseras
på Trafikverkets prognos för järnvägstrafik på Ostkustbanan för år 2030. För
beräkningar av huvudgatan baseras utredningen på trafikverkets siffror för väg
696 samt uppskattning av kommande trafik på huvudgatan.
Utredningen visar att målet högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för bostäder
nås inom större delen av planområdet med föreslagna planbestämmelser. Delar
av mark avsatt för bostäder närmast järnvägen får ekvivalentnivåer över 55
dB(A). I dessa fall är ekvivalentnivån högst cirka 58 dB (A).
För att all mark avsatt för bostäder inom planområdet ska nå upp till gällande
riktvärden föreslås i bullerutredningen tre åtgärder:
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1. En 2 meter hög bullerskyddskärm uppförs längs större delen av järnvägen i anslutning till föreslagen mark avsatt för bostäder (se illustration
nedan).
2. De befintliga bullerskyddsskärmarna längs järnvägen byggs samman
(se illustration kommande sida).
3. Avståndet mellan huvudgata och bostäder är minst 15 meter.

m1
plank

HUVUDGATA

För att säkerställa att målet om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för bostäder
klaras inom planområdet görs följande åtgärder på plankartan:
 bestämmelse om störningsskydd har införts närmast järnvägen, m1 – Ekvivalent ljudnivå vid fasad ska vara högst 55 dB(A),
 en 10 meter bred zoon avsätts för ny bullerskyddsskärm längs järnvägen.
Detta regleras med bestämmelsen plank – Bullerplank ska anordnas. Bullerplank bör ansluta till befintliga bullerplank vid gården med hästar och
söder om den planskilda korsningen. För att den ekvivalenta ljudnivån 55
dB(A) ska klaras behöver bullerplanket även uppföras utanför planområdet. Se illustration nedan.
 placering av bostadsbebyggelse i anslutning till huvudgatan regleras med
prickmark och kryssmark. Prickmark anger att Byggnad ej får uppföras
och kryssmark anger att Marken får med undantag av komplementbyggnader inte förses med byggnader. Prickmark har införts 6 meter från körbana för buss- och biltrafik och kryssmarken har införts innanför prickmarken 9 meter in på kvartersmark.
Längs huvudgatan bedöms inte något ytterligare störningsskydd krävas för att
säkerställa en god ljudmiljö för bostäder. Körbana för buss- och biltrafik inom
området för HUVUDGATA regleras på plankartan. Se vidare rubriken Trafik
och tillgänglighet/Förändringar.

Illustration över kompletterande bullerskyddsskärmar i enlighet med trafikbullerutredning. Planområdets gräns är markerad med rött.
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Vibrationer
1990 genomfördes en miljökonsekvensbeskrivning av Scandiakonsult för Banverket på sträckan Gamla Uppsala – Vattholma. Här redovisas en riskzon för
vibrationer om 300 meter vid lera och 30 meter vid morän.
Planområdet ligger i huvudsak på moränmark med undantag för ett begränsat
område med grund lera och block (cirka 100 meter från järnvägen) samt några
mindre områden med kohesionsjord (som närmast 60 meter från järnvägen).
Ingen bostadsbebyggelse medges närmare än 70 meter från järnvägen. Mellan
järnväg och samtlig planerad bebyggelse finns därmed minst 60 meter moränmark vilket väl överskrider riskzonen om 30 meter. Eventuell vibrationsproblematik bedöms därför kunna lösas vid efterföljande bygglovsprocess.
Farligt gods
Med anledning av järnvägen/Ostkustbanans närhet till planområdet har en inledande riskanalys baserad på föreslagen markanvändning genomförts (Brandskyddslaget 2013-04-12). Riskanalysen bedömer att järnvägen/Ostkustbanan är
det enda riskobjektet i planområdets närhet. Banan trafikeras av både personoch godstrafik, däribland även farligt gods.
Olycka med farligt gods på järnvägen/Ostkustbanan kan innebära påverkan
mot omgivningen. Farligt gods kan delas in i olika klasser för ämnen med likande egenskaper. Riskanalysen konstaterar att det är enbart olyckor med ämnen ur klass 1- explosiva ämnen, klass 2- gaser och klass 5-oxiderande ämnen
samt peroxider som kan medföra så stora konsekvenser att planområdet påverkas. Detta då konsekvenser av de övriga klasserna inte bedöms innebära påverkan över 45-50 meter från olycksplatsen. Mängden och antalet transporter med
ämnen ur klass 1, 2 och 5 som transporteras på järnvägen/Ostkustbanan bedöms vara mycket begränsat då transport sker, i trycksatta tankvagnar. Sannolikheten för olyckor med nämnda ämnen bedöms därför vara mycket låg.
Med det planerade minsta avståndet om 50 meter mellan boningshus och järnväg bedöms risknivån inom planområdet vara låg. Inga säkerhetshöjande åtgärder eller någon mer detaljerad analys av identifierade risker har därför bedömts vara nödvändiga. Avstånden innebär att länsstyrelsens rekommenderade
skyddsavstånd följs. Planförslaget bedöms därför i riskanalysen att kunna utföras enligt studerat förslag utan krav på åtgärder eller annan riskhänsyn.
Luft/Allergi
Planområdet angränsar till en hästgård i väster. Hästhållning i anslutning till
bostäder kan orsaka stora problem hos allergiker. Hästallergen är ett mycket
starkt allergen som kan ge symptom på flera meters håll. Vid planering av ny
bebyggelse ska hänsyn tas till risk för olägenhet som allergirisk etc.
Socialstyrelsen gav år 2004 ut ett meddelandeblad angående lämpliga skyddsavstånd mellan hästverksamhet och bostäder. I detta står det att ett skyddsavstånd på minst 200 meter kan vara rimligt med hänsyn till risk för olägenhet
som lukt, flugor, buller och allergirisk. År 2011 publicerade Boverket Vägledning för planering för och invid djurhållning. I denna publikation har det kon27

stateras det att relativt låga halter av hästallergener sprids inom en hästanläggnings närområde. Men närområde avses 50-100 m. Är avståndet längre än 50100 m från källan är, enligt denna publikation, uppmätta halter av allergener
mycket låga eller under detektionsgränsen. I öppna landskap, och i vindriktningen, kan dock fortsatt nivåer av allergener uppmätas från hästgårdar på
längre avstånd än 100 m. Spridningen och skyddsavståndet mellan bostadsbebyggelse och hästhållning varierar dock och påverkas av antalet djur och djurslag men även av vegetation, klimat och topografiska förhållanden.
Avståndet mellan stall och kvartersmark för bostad överskrider 100 meter och
avståndet mellan stall och området för skola/förskola överskrider 200 meter.
Närmast gården med hästar sparas naturmark med uppvuxen vegetation. Vegetationen bidrar till att hindra spridning av allergener till de planerade bostäderna. Vidare är den vanligaste vindriktningen i Sverige för den ostörda vinden
västlig eller sydvästlig (SMHI) det vill säga bort från planområdet. Vindriktningen styrs även av topografin men kring planområdet är topografin relativt
flack, vilket medför att den förhärskande vindriktningen inte påverkas inom
planområdet och således inte sprider allergener mot de planerade bostäderna.
I enlighet med Boverkets vägledning bedöms avståndet mellan gården med
hästar och planerade bostäder samt skola/förskola tillräckligt. Då planområdet
ligger i utkanten av Storvreta, gränsande mot glesbebyggd mark och jordbrukslandskapet bör även medföra viss acceptans för hästhållning i anslutning
till planområdet.
Radon och magnetfält
Byggnader för stadigvarande vistelse ska uppföras radonskyddat på normalradonmark och radonsäkert på högradonmark. Bebyggelsen ska uppföras radorsäkert.
Brandvattenförsörjning
Räddningstjänstens möjligheter till brandvattenförsörjning ska beaktas. Behovet av brandposter bör utredas i senare skede.
Teknisk försörjning
Förutsättningar

Vatten och avlopp
Idag finns kommunala spillvattenledningar som går genom planområdets sydvästra hörn.
Dagvatten
I planområdets sydöstra del finns idag två dagvattenutlopp. Ett med dimension
400 mm och det andra med dimension 225 mm. Terrängens lutning gör att nederbördsvatten från skogsmarken avrinner i diken mot norr och vidare mot
Fyrisån vid Årby.
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Förändringar

Vatten och avlopp (VA)
Hela planområdet ska anslutas till det kommunala VA-ledningsnätet. En VAutredning har tagits fram (Bjerking AB 2011-05-05 kompletterad 2013-08-30
(rev 2013-09-13)) som baserades på 287 nya bostäder och att kapaciteten är
tillräcklig samt att viss marginal finns. Utredningen anger också en ungefärlig
sträckning för VA-ledningsnät.

Kartan visar föreslagen dragning av spill- och dagvattenledningar genom
planområde, utdrag ur Dagvatten och VA-utredning, daterad 2011-05-05.
Förslaget ovan till ledningsdragning utfördes i den ursprungliga VAutredningen, med en tidigare idéskiss som grund. I den senaste illustrationsplanen har gatustäckningar ändrats, vilket medför att tidigare redovisat VA-nät
inte längre ligger i rätt läge. Den nu föreslagna illustrationsplanen bedöms dock
vara genomförbar utifrån VA-perspektiv, men ledningarnas läge behöver justeras (Utlåtande VA-lösning för ny framtagen illustrationsplan för Ekhagen
Storvreta, daterad 2014-09-05). Under fortsatt planprocess ska Dagvatten- och
VA-utredningen uppdateras med bland annat utredning av ledningsnätet, källans avrinning samt behovet av antal dagvattendammar och pumpstationer.
Spillvatten
Av hydrauliska skäl kan endast ett fåtal av de nya husen anslutas med självfall
till de kommunala spillvattenledningarna. Därför föreslås i att tre pumpstationer placeras i planområdets norra del. Antalet pumpstationer kan komma att
ändras. Under fortsatt planprocess ska behovet av antal pumpstationer studeras
vidare.
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E1

I aktuell detaljplan placeras pumpstationerna minst 50 meter från kvartersmark
för bostad för att undvika luktproblem. Pumpstation regleras i plankartan med
bestämmelsen E1 – Teknisk anläggning för pumpstation. Ledningar för spillvatten läggs ner i gata. Plats för körbar väg fram till pumpstationer samt plats
drift och skötsel av pumpstation inryms inom NATUR och E-områden.
Befintliga kommunala spillvattenledningar som går genom planområdets sydvästra hörn kommer att behöva läggas om till gatustråket samt natur- och
parkmark.
Dagvatten
En dagvattenutredning har upprättas 2013- 08-30 på ett tidigare förslag till disponering av planområdet. Bjerking har gjort ett utlåtande 2014-09-04 om att
samma principer som föreslogs i den tidigare dagvattenutredningen också kan
tillämpas i den aktuella illustrationen av planområdet.
En exploatering av området innebär en ökad dagvattenavrinning inom planområdet då planförslaget medför ökade hårdgjorda ytor som kommer att påverka
avrinningen från området. Generellt sett innebär denna typ av villa områden
låga föroreningshalet och bra infiltrations möjligheter. Dagvattensystemet bör
dimensioneras så att det maximala utgående flödet från de exploaterade delarna
av avrinningsområdet inte överstiger vad som rinner från området med nuvarande förhållanden. Föreslagen dagvattenhanteringen i dagvattenutredningen
daterad 2013-08-30 utgår ifrån att klara 10 – års regn under 10 minuter.
Dagvattnet föreslås ledas till dagvattendammar för att fördröjas innan det förs
vidare till Fyrisån via 1- 1,5 km långa diken. Det finns stor behov av rening av
dagvattnet. Upphållstiden i dammarna och dikena förväntas blir lång, vilket
medför en hög reningseffekt i såväl dammar och dike innan dagvattnet når recipienten Fyrisån.

NATUR2

Detaljplanen har utformas med planbestämmelsen NATUR2 – Naturområde
med möjlighet för dagvattendamm. Detta för att möjliggöra för dagvattendammar kan anordnas vid planområdets lågpunkter, enligt kompletterad dagvattenutredning daterad 2013-08-30 (rev 2013-09-13) Illustrationsplanen illusterar tre
stycken dagvattendammar men exakt placering och storlek utreds i projekteringsskedet.
Vi står inför ett förändrat klimat där nederbörden förväntas ske oftare och mer
intensiv men under kortare tiden föreslås dagvattenavledning ske i öppnad
system. Öppna system medför en fördörjning och lokaltomhändertagande.
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Karta är baserad på tidigare förslag. Kartan visar planområdets fyra olika
avrinningsområden, kompletterande dagvattenutredning 2013-08-30 (rev
2013-09-13).
Avfall
Utrymmen för förvaring av källsorterat hushållsavfall skall anordnas på varje
fastighet. Avfallshämtning ska kunna utföras på trafiksäkert sätt och utan behov av backningsrörelser.
El, tele och bredband
Planområdet bedöms kunna anslutas till befintliga nät.

E2

En transformstation placeras vid vändzon för busshållplats. Transformatorstationen regleras med bestämmelsen E2 – Teknisk anläggning för transformatorstation.
Värme
Den planerade bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärme.
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PLANENS GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Ansvarsfördelning

Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande av alla typer av ledningar,
anläggningar och byggnader inom kvartersmark. Kommunen ansvarar för och
genomför åtgärder på allmän plats.
Uppsala Vatten är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna inom planområdet.
Kraftbolag ansvarar för elledningar på allmän platsmark och kvartersmark fram
till proppskåp i byggnad.
Telebolag ansvarar för teleledningar på allmän platsmark medan fastighetsägaren ansvarar för anläggning av ledningskanalisation inom den egna fastigheten.
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats inom området. Genom huvudmannaskapet ansvarar kommunen för iordningsställande och skötsel av allmänplats
inom planområdet.
Exploateringssamverkan

Om planen är tänkt att genomföras genom exploateringssamverkan bör ansvaret för att så sker belysas särskilt.
Exploateringsavtal

Innan detaljplanen antas av kommunen ska ett exploateringsavtal vara tecknat
mellan kommunen och exploatören. Exploateringsavtalet reglerar marköverlåtelser, kostnader för anläggningar inom allmän platsmark samt ansvarsfördelning vid ett genomförande av detaljplanen.
Exploateringsavtalet reglerar även medfinansiering av ombyggnadsåtgärder för
ökad trafikkapacitet i Fullerö Trafikplats, vilket är en konsekvens av utbyggnaden av bostäder i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Storvreta.
Den fastighetsbildning som krävs för genomförandet av detaljplanen bekostas
av exploatören.
Genomförandet av planen innebär att kommunen är huvudmannan för allmän
plats, vilket innebär drift- och underhållskostnader för kommunen. De åtgärder
som påverkar driftskostnaderna är tillkommande nya huvud- och lokalgator
samt ny park- och naturmark. Sammantaget medför ovanstående åtgärder att
kommunens drift- och underhållskostnader i framtiden kommer att öka och
exploateringsavtalet ska reglera kostnader för i iordningställandet av marken.
Exploatören svarar för kostnader för anslutning av sina, inom detaljplaneområdet belägna, fastigheter till bl.a. el-nät och VA-nät. Detta regleras i avtal som
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upprättas mellan exploatören och distributörerna.
Tekniska åtgärder
Utredningar inför bygglovprövning/bygganmälan

Byggherrarna bekostar de utredningar som är nödvändiga för bygglovprövningen.
Vibrationer

För att säkerställa att gällande riktlinjer inte överskrids ska risk för påverkan av
vibrationer utredas inför bygglovprövning.
Ledningar

Följande ledningar finns inom eller i anslutning till planområdet:
Vatten, avlopp och dagvatten
Uppsala Vatten har ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten i området.
Ledningarna går genom planområdets sydvästra del.
Det kan finnas ytterligare, av kontoret för samhällsutveckling okända, ledningar som berörs av detaljplanen. Det åligger byggherren att undersöka om ytterligare ledningar finns.
Byggherren skall kontakta de berörda ledningsägarna i god tid. Utsättning av
befintliga kablar skall begäras innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden.
Dagvatten

Den kommunala VA-huvudmannen ställer inga krav på rening eller fördröjning
för privata fastighetsägare.
Ekonomiska åtgärder
Planekonomi

Planen bedöms vara ekonomiskt genomförbar.
Ledningar

Kostnaderna för flytt av ledningar regleras av separat avtal mellan fastighetsägare och ledningsägare.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm

Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder, som är en förutsättning för planens genomförande. Ny tomtmark för bostäder, skola/förskola
och allmän platsmark och naturmark ska styckas av från HSB:s fastighet. Detaljplanen genomförande medför följande konsekvenser:



Ca 6 ha allmänplats för gata från fastigheterna, Lena-Årby 3:4, 4:4, 4:7,
s:3 och s:1 samt Storvreta 1:93 och 1:94
Ca 16,7 ha allmänplats för natur- och parkmark från fastigheterna:
Lena-Årby 3:4, 4:4, 4:7, s och s:1 samt Storvreta 1:93, 1:94, 3:15 och
33



47:1
Ca 27,5 ha kvartersmark från fastigheterna: Lena-Årby 3:4, 4:4, 4:7, s
och s:1 samt Storvreta 1:93, 1:94 och 47:1

Planområdet kommer att delas in i mindre fastigheter och byggas ut i etapper.
Den södra delen av planområdet, där vatten och avlopp kan lösas med självfall,
byggs med fördel ut som första etapp. Därefter kan resten av planområdet
byggas ut efter de tre pumpstationernas delområden. Även huvudgata och
lokalgator byggs ut etappvis i samband med bebyggelsen.
Inom planområdet finns samfälligheter, Lena – Årby s:1 för väg och Lena
Årby s:3 för vedupplag. Exploatören ansvarar för att dessa samfälligheter regleras bort innan planen vinner laga kraft.
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Det finns också två servitut och en gemensamhetsanläggningar inom planområdet. Det ena servitutet innefattar trädsäkring längs järnvägen. Det andra servitutet är för väg till den befintliga fastigheten, Lena- Årby 4:91. Trädsäkringsservitutet kommer att ligga kvar i befintlig läge. Medan vägservitutet
kommer ersättas med lokalgata. Gemensamhetanläggningen, Lena-Årby GA:6
ändamål är väg som också föreslås ersättas med huvudgata då planen vinner
laga kraft.

PLANENS KONSEKVENSER
Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär i korthet fortsatt markanvändning, dvs. skogsmark.
Det kommer inte att byggas en ny skola/förskola och inga nya bostäder i området. Skogsområdet förblir obebyggt men får inget skydd för framtiden.
Miljöaspekter
Landskapsbild, stadsbild

Bebyggelsen planeras i ett skogsområde och landskapsbilden kommer att förändras. Detta eftersom skogen till största del byts ut mot bostadsbebyggelse.
Påverkan blir som störst mot norr där jordbrukslandskapet breder ut sig. Mot
väster kommer uppvuxen natur att finnas kvar eller i söder kommer den nya
bebyggelsen anslutas till befintlig.
Kulturarv

Då det finns fornminnen och lämningar inom planområdet finns det risk för
negativ påverkan. Påverkan bedöms ej som betydande då hänsyn avses tas till
den fasta fornlämningen genom regleringar på plankartan.
Naturmiljö

Skogen inom planområdet kommer som en konsekvens av plangenomförandet
till största att del försvinna.
Rekreation och friluftsliv

Den föreslagna bebyggelsen kommer att minska skogsområdet vilket används
som strövområde och för ridstigar av boende i närområdet. Det gäller dock
främst mindre promenadstigar och inga större anpassade promenadslingor.
Mark och vatten

Planförslaget kommer att innebära en ökad avrinning från området genom att
mer mark hårdgörs. Dagvatten från området kommer att fördröjas innan det via
diken leds vidare till Fyrisån.
Sammantaget finns risk för negativ påverkan på vattenområden. Det är viktigt
att utformning av dagvattenhantering och spillvatten görs för att undvika föroreningar och förändrade flöden. Påverkan får ej leda till att miljökvalitetsnormer överskrids.
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Resurshushållning

Föreslagen planering ligger i anslutning till befintliga kommunikationer och
teknisk försörjning. Genom att ansluta till befintliga system utnyttjas dessa
resurser mer effektivt. Planeringen kan också medföra en bättre försörjning av
kollektivtrafik för närliggande bostäder.

Hälsa och säkerhet

Planförslaget medger att fler kommer att bo i anslutning till befintlig gård med
hästar. Detta kan innebära att fler utsätts för hästallergener. Rekommenderat
skyddsavstånd mellan bostad och stall uppfylls dock.
Sociala aspekter
Trygghet

Planförslaget kommer inte leda till några större skillnader gällande trygghet då
området inte upplevs otryggt idag. Ökad befolkning och närvaro kan leda till
en ökad trygghetskänsla.
Säkerhet

Planförslaget kommer inte leda till några större skillnader gällande trafiksäkerhet.
Tillgänglighet

Föreslagen planering leder till att arealen skog med promenadstigar minskar.
Dock kan planförslaget leda till en förbättrad tillgänglighet till det gröna inom
planområdet. Trolig utveckling i samband med en exploatering av planområdet
är att det skapas fler hårdgjorda ytor och eventuellt även parkering med anpassning till tillgänglighet. Separerad gång- och cykelbana föreslås inom området samt busshållplats vilket kan leda till en ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. Föreslagen planering kan bibehålla kopplingen mellan friluftsområdet
väster och öster om planområdet.
Barnperspektiv
Den nya skol-/förskoletomten får en placering intill grönområde med goda
möjligheter till utevistelse. Skolan/Förskolan kan nås på ett trafiksäkert sätt
från den planerade huvudgatan som har separat gång- och cykelbana. Kort avstånd till busshållplats.
Planområdets interna grönstruktur ger goda förutsättningar till lek och naturkontakt för barnen.
Stadsliv

Fler bostäder innebär fler människor som rör sig i området och i Storvreta. Planen ger underlag för service i Storvreta och möjlig utbyggnad av kollektivtrafiken.
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