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 PLANBESKRIVNING 

Handlingar - Plankarta (2022-03-17) 

- Planbeskrivning, inkl genomförandefrågor (2022-03-24) 

- Fastighetsförteckning (2021-10-15) 

- Dagvattenutredning (Ramboll 2021-10-21) 

- Barnkonsekvensanalys (Heby kommun 2022-03-14) 

Planprocessen En detaljplan krävs när områden ska bebyggas och när användningen av en 
fastighet eller ett område avses att förändras. Kommunens planläggning 
fastslår användning av mark- och vattenområden samt reglerar bebyggelse, 
gator, parker och friluftsområden. 

Initiativet till att upprätta en detaljplan kan komma från markägare och 
exploatörer men även från politiskt håll när frågor som exempelvis 
ledningsförsörjning, vägdragningar eller byggnationer av allmännyttiga 
verksamheter kräver en förändrad markanvändning. 

I en detaljplan är plankartan den juridiskt bindande handlingen som ligger till 
grund för bygglovsprövning. Den anger bland annat hur bebyggelse ska 
regleras, vad som ska vara allmän platsmark eller kvartersmark.  

Planbeskrivningen syftar till att beskriva de förändringar som planen innebär 
för en plats, samt områdets förutsättningar. Planbeskrivningen är också ett 
stöd för att underlätta tolkning av plankartan. Genomförandebeskrivningen 
syftar till att säkerställa ett genomförande av detaljplanen. Den tillämpas som 
stöd vid fastighetsbildning, avtalsskrivning för fördelning av kostnader mellan 
berörda parter m.m. efter planens antagande.  

En ändring av en detaljplan görs när man vill göra mindre förändringar i 
gällande detaljplan. Detaljplaneändringen ersätter den gällande detaljplanen 
inom aktuellt område. En detaljplaneändring bör ändå läsas ihop med tidigare 
gällande detaljplan för att få en komplett bild av vad som gäller för platsen.  

Processpilen nedan illustrerar var i planprocessen som den aktuella 
detaljplanen befinner sig. 
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PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE  

Bakgrund Hebyfastigheter planerar tillsammans med Heby kommun för en tillbyggnad 
av Harbo skola samt nybyggnad av förskola i anslutning till skolan. Detta för 
att verksamheten ska kunna utvecklas och effektiviseras inom lokaler 
utformade enligt dagens normer och krav. Förskolan kommer ha plats för ca 
120 förskolebarn och skolan för ca 150 elever i åk F-6. 

Ett förhandsbesked för den önskade byggnationen söktes under våren 2021. 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-04-12 att med negativt 
förhandsbesked inte tillåta om- och tillbyggnad av skolan samt nybyggnad av 
skolan eftersom de sökta åtgärderna inte är att betrakta som små avvikelser 
samt eftersom de befintliga avvikelserna inte kan betraktas som godtagna 
avvikelser (Bmn § 29).  

Önskad bebyggelse avviker från detaljplanen genom att delar av den nya 
byggnaden för förskola ligger på prickmark samt u-område. Delar av förslaget 
har också en byggnadshöjd på 8,1 respektive 9 meter vilket även det avviker 
från detaljplanen som anger maximal byggnadshöjd 7 meter. Detaljplanen 
behöver således ändras för att möjliggöra önskad bebyggelse. 

En ansökan om ändring av detaljplan inkom från Hebyfastigheter 2021-04-30. 
Positivt planuppdrag beslutades av kommunstyrelsen 2021-06-08 (KS § 150). 
 

Syfte Syftet med planändringen är att möjliggöra tillbyggnad av Harbo skola samt 
nybyggnad av förskola i anslutning till skolan.  

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan I gällande Översiktsplan, Kommunplan 2013, för Heby kommun beskrivs 
skolan som en målpunkt i tätorten. 

Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.  

Detaljplan Gällande byggnadsplan för fastigheten och aktuell för denna planändring är 
plan 100 Trekanten, som vann laga kraft 1979. Delar av byggnadsplanen är 
sedan tidigare ersatt av nyare detaljplaner. Byggnadsplanen omfattar idag 
delar av nordöstra Harbo. Genomförandetiden har gått ut. Den aktuella planen 
ersätter den gamla och anpassar bestämmelserna samt planområdesgränsen 
utifrån dagens förhållanden och faktiska användning. 
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Blåmarkerat område visar de delar av nordöstra Harbo som omfattas av byggnadsplan 
100. Aktuellt planområde markerat med rött. 

 

Del av plan 100 Trekanten, med det aktuella området markerat med rött.  

Plan 100 anger användningen A, allmänt ändamål och medger en 
byggnadshöjd på 7 meter. Områden med bestämmelsen A är avsedda för 
allmänna ändamål och skulle ursprungligen ha verksamheter med stat, 
kommun eller landsting som huvudman. Numera är det även möjligt för 
enskilda huvudmän att få bygglov inom dessa områden. I detta fall avses 
område för skola.  
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En stor del av fastigheten är prickmark, mark som inte får bebyggas och över 
denna finns också ett u-område, vilket innebär markreservat för 
underjordiska ledningar som inte får överbyggas. 

Den sydvästra delen av fastigheten är planlagd enligt DP 297 del av Viby 3:4, 
Harbo skola, från 2004. Denna detaljplan och del av fastigheten påverkas inte 
av denna planändring. 

DP 297 del av Viby 3:4, Harbo skola, påverkas ej av denna planändring. 

 

Miljöbedömning En undersökning avseende strategisk miljöbedömning för plan har genomförts 
enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) för att undersöka om genomförandet av 
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 § MB). 
Därefter ska kommunen i ett särskilt beslut avgöra planens miljöpåverkan (6 
kap. 7 § MB).  

Undersökningen utgår även från miljöbedömningsförordning (2017:966) som 
innehåller bestämmelser om miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken. 
Heby kommun har genomfört en undersökning om detaljplanen medför en 
betydande miljöpåverkan (6 kap. 6 § MB) och kommit fram till att denna 
detaljplan inte kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan. 

Kommunstyrelsen har tagit beslut i frågan inom ramen för samrådet (5 kap. 
11a § PBL), det vill säga innan planen tas ut på granskning, och beslutet har 
gjorts tillgänglig för allmänheten på kommunens hemsida. 

Länsstyrelsen har tagit ställning till genomförd undersökning i samrådsskedet 
och delar kommunens bedömning (LST 402-7832-2021). 

Riksintresse Inom planområdet finns inga riksintressen.  

 
PLANDATA 

Geografiskt läge Planområdet ligger i den nordöstra delen av Harbo tätort, ca 800 meter från 
centrum och 500 meter från idrottsplatsen. Närmsta lekplats ligger ca 200 
meter bort. Ca 350 meter från skolan ligger även ett välbesökt skogsområde. 



- MARK OCH PLANERING -   

2022-05-17 

Dnr 2021/64 
DPä 402/100 

7 (26) 

 
Harbo ligger ca 1 mil från Östervåla, ca 2 mil från Tärnsjö och ca 4 mil från 
Uppsala. 

 
Orienteringskarta över detaljplaneområdets läge i Harbo tätort 

Areal Planområdets areal är ca 21 500 m².  

Markägoförhållande
n 

Planområdet omfattar större delen av fastigheten Harbo-Smedsbo 1:9 vilken 
ägs av planintressenten, Hebyfastigheter AB. Planområdet omfattar även en 
mindre del av Viby S:1 vilken är outredd samt en mindre del av Harbo 
Prästgård 1:20 vilken ägs av Heby kommun. 

Allmän områdes-
beskrivning samt 
landskaps/stadsbild 

I Harbo tätort bor 816 personer (2020). Bebyggelsen i närområdet består 
mestadels av bostäder och då främst villor. Intill skolan finns även en förskola 
och Harbo kyrka.  

Harbo skola ligger centralt i den norra delen av Harbo tätort. Skolan beskrivs 
som en liten skola med naturnära skolgård. I skolan går nu ca 110 elever från 
förskoleklass till årskurs 6. I söder och öster tar det öppna slättlandskapet vid 
medan skolan i norr gränsar mot lägre bostadsbebyggelse. 
 

Nya och upphävda 
bestämmelser 

Detaljplaneändringen avser en ändring av DP 100 Trekanten. 

Följande beteckningar är berörda av planändringen: 

A -  Allmänt ändamål 

 

Nya planbestämmelser  

Användning: 

S 

 

Skola  

Bestämmelsen motsvarar den tidigare bestämmelsen Allmänt ändamål vilken 
inte längre används. 

 

Centrum 

Idrottsplats 

Skog 

Lekplats 
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GATA Gata 

 

E Tekniska anläggningar 

Området avser att möjliggöra för en transformatorstation.  
 

Egenskapsbestämmelser: 

e1 

 

 

Största byggnadsarea är 25% av fastighetsarean. 

Bestämmelsen syftar till att begränsa bebyggelsen för att säkerställa tillräckliga 
friytor samt ytor för dagvattenhantering. 
 

h1 14,5 

 

 

Högsta nockhöjd är 14,5 meter. 

Bestämmelsen syftar till att reglera höjden på byggnaderna. Med en nockhöjd på 
14,5 meter möjliggörs en byggnadshöjd på 9,1 meter om takvinkeln är max 35 
grader på planerade utbyggnader. 
 

a1 

 

Marklov krävs även för hårdgörande av mark. 

Bestämmelsen syftar till att säkerställa att en god dagvattenhantering 
möjliggörs. 
 

b1 

 

Minst 40% av marken ska vara genomsläpplig. 

Bestämmelsen syftar till att säkerställa att en god dagvattenhantering 
möjliggörs. 
 

 
Marken får inte förses med byggnad. 

Bestämmelsen syftar till att reglera placeringen av bebyggelsen i förhållande till 
fastighetsgränser, u-område och allén. I den västra delen av planområdet syftar 
prickmarken till att bevara naturområdet.  
 

 
Marken får endast förses med komplementbyggnad. 

Bestämmelsen syftar till att möjliggöra mindre komplementbyggnader på 
skolgården. 
 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Delar av u-området är flyttat för att möjliggöra byggnation av planerad 
förskolebyggnad. Ny placering säkerställer koppling till u-områdets fortsättning 
utanför planområdet samt skyddsavstånd till allén i planområdet. 

 

Genomförandetid: Genomförandetiden är 60 månader från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur och friytor  

Mark och vegetation Inom planområdet har Harbo skola sin verksamhet vilket innebär att marken 
utöver skolbyggnader består av parkerings- och avsläppsytor samt skolgård. 
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Den nordöstra delen av fastigheten är till stora delar hårdgjord medan övriga 
ytor till största del består av grus eller vegetation. I den västra delen av 
fastigheten finns skogsmark. 

 
Ortofoto över planområdet som visar befintlig skolbyggnad, ytor för parkering samt 
skolgård.  

På skolgården finns idag en allé med nio oxlar, vilken är skyddad genom det 
generella biotopskyddet enligt förordning (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. Detta innebär att man inte får bedriva sådan 
verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada träden. Detta omfattar även 
grävarbeten och ledningsdragningar som kan skada trädens rötter och 
därmed försämra trädens livskraft. Enligt Naturvårdsverket gäller följande 
angående alléer: ”Det område som ingår i biotopskyddsområdet avgränsas till 
bredden normalt av trädens rötters utbredning. Detta område kan ofta 
uppskattas som den dubbla krondiametern i lerjordar och den tredubbla i 
sandjordar. En annan metod för att uppskatta utbredningen av alléträdens 
rötter är att multiplicera trädets stamdiameter med 15.” 

Stamdiametern på träden är generellt mellan 50,9 och 65,9 cm, med undantag 
för ett träd som endast har 38 cm i stamdiameter. Den största stamdiametern 
ger ett behov av 9,9 meter i skyddsavstånd. Det näst största trädet ger ett 
behov av 8,8 meter i skyddsavstånd. Ytan norr om allén är asfalterad vilket 
innebär att träden troligtvis har mer rötter åt övriga håll. I plankartan har 
lagts som minst 9 meter prickmark norr om träden, följt av ytterligare 6 meter 
prickmark med u-område. På övriga sidor är det 10 meter prickmark. 
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Allén till vänster i bild är skyddad genom det generella biotopskyddet. 

Jordarten består till största del av glacial lera samt mindre delar lerig morän 
och urberg. Det skattade jorddjupet är 1-3 meter. 

 

 SGU:s jordartskarta över planområdet, 

Förorenad mark Inga kända föroreningar finns inom fastigheten.  

Vatten Harboån (uppströms Vretaån) rinner genom Harbo samhälle och har 
Tämnarån som huvudavrinningsområde. Tämarån – Harboån har måttlig 
ekologisk status men uppnår ej god kemisk status. Det finns miljöproblem som 
övergödning (pga. belastning av näringsämnen), miljögifter och morfologiska 
förändringar och kontinuitet enligt VISS. 

Buller En bullerberäkning har gjorts utifrån Boverkets och Sveriges Kommuner och 
Landstings metod, vilken utgår från trafikmängd, skyltad hastighet samt 
avstånd mellan väg och mottagare. 

På en ny skolas skolgård som exponeras för buller från vägtrafik bör den 
ekvivalenta bullernivån 50 dBA underskridas på delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala 
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nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. På övriga vistelseytor bör 55 dBA ej 
överskridas och den maximala nivån 70 dBA bör överskridas maximalt 5 
gånger per genomsnittlig maxtimme under den tid som skolgården nyttjas. 

 
Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (Naturvårdsverket). 

Kristinelundsvägen har en ÅDT på 653 fordon/dygn. Hastighetsbegränsningen 
är 30 km/h. Avståndet mellan vägens mitt och skolgårdens vistelseytor är som 
kortast ca 50 meter. 

Enligt tabell 2 samt diagram 2 i metoden ger en hastighetsbegränsning på 40 
km/h med en trafikmängd på 1000 fordon/dygn och ett avstånd på 10 meter 
mellan mottagare och vägmitt en ekvivalent ljudnivå på 46 dBA. Då både 
antalet fordon per dygn (653 st) och hastighetsbegränsningen på 
Kristinelundsvägen är lägre (30 km/h) är denna beräkning troligtvis något 
hög.  

Beräkningen visar att riktvärdena att en ekvivalent ljudnivå på 50 dBA ej bör 
överskridas uppnås. 

 
Figur som visar bullerberäkningen vid 40 km/h, 1000 fordon/dygn samt 10 meters 
avstånd mellan vägens mitt och fasad. Tabell 2 och diagram 2 enligt Boverket och SKLs 
metod för beräkning av vägbuller.  
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Väg 878 öster om planområdet har en ÅDT på 127 fordon/dygn. Här är 
hastighetsbegränsningen 30 km/h på den norra delen närmast korsningen 
mot Kristinelundsvägen och Klockarvägen. Söderut är 
hastighetsbegränsningen 50 km/h. Avståndet från vägmitt till förskolegårdens 
vistelseytor är som kortast ca 30 meter. 

Då det lägsta antalet fordon per dygn i metoden ovan är 1000 fordon/dygn 
fungerar inte metoden att använda på en så låg ÅDT som 127 fordon/dygn. 
Med den nya parkeringsytan som planeras vid utbyggnaden av skolan och 
förskolan kommer en trafikökning ske på den norra delen av vägen. 
Trafikökningen kommer främst utgöras av föräldrar som ska hämta eller 
lämna sina barn. 

En bedömning kan ändå göras att bullernivåerna ej bör överskrida 
riktvärdena med ovan givna förutsättningar. En ÅDT på 1000 fordon/dygn 
med hastighetsbegränsning 50 km/h och ett avstånd på 30 meter mellan 
vägens mitt och vistelseytan ger enligt tabell 2 samt diagram 2 en ekvivalent 
ljudnivå på 51 dBA. Då trafikmängden är avsevärt lägre än i denna beräkning 
bedöms även den ekvivalenta ljudnivån bli betydligt lägre. 

Det bedöms att verksamheten i sig inte kommer bidra till någon större 
trafikökning i området. Område för hämtning och lämning är planerat på 
skolans och förskolans östra sida där det inte finns några angräsande 
bostäder, vilket är positivt ur bullersynpunkt.  

Utöver trafiken bedöms den största bullerpåverkan för närboende från 
verksamheten vara ljud från skol- och förskolegården. Förskolegården är 
planerad ca 45 meter från närmsta bostad och i huvudsak vänd bort från 
denna. Skolgården planeras i direkt anslutning till angränsande bostäder. För 
skolgården blir det därför viktigt att ta hänsyn till detta i utformningen av 
skolgården så att bullrande aktiviteter får lämplig placering på skolgården. 

Lek och rekreation En stor del av fastigheten utgörs av skolgård. I samband med ny- och 
tillbyggnationen planeras både skolgård och förskolegård utvecklas.  

Förskolegården kommer enligt skisserna bli ca 4 400 m2 vilket ger en yta på 
36,6 m2/barn om det går 120 barn på förskolan.  

Skolgården kommer enligt skisserna bli ca 11 300 m2 inklusive naturområdet i 
den västra delen av fastigheten, eller ca 6 400 m2 exklusive naturområdet. 
Detta ger en yta på 75 respektive 42,6 m2/elev beroende på om naturområdet 
räknas med eller inte. 

För förskolan blir de planerade friytorna något mindre än Boverkets 
rekommendationer om 40 m2/barn. För skolan blir friytorna istället över 
Boverkets rekommendationer om 30 m2/elev.  
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Förslag till utveckling av skolgård och förskolegård (Archus 2021-03-04). 

 

Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har gjorts mellan samråd och granskning (se 
Barnkonsekvensanalys 2022-03-14). I barnkonsekvensanalysen hölls en 
dialog med elever i åk 1-6 på Harbo skola.  

I dialogen framkom att eleverna såg positivt på utbyggnaden av skolan och 
den nya förskolan. De var framförallt positiva till att alla då får plats i ett hus, 
att det blir större och finare och att det blir fler grupprum och toaletter. 

Utöver det som planeras hade de även starka önskemål om gymnastiksalen 
och omklädningsrummen. Eleverna önskade även slöjdsalar och fler 
grupprum. Grupprum och nya klassrum planeras det för men inte slöjdsalar 
eller större omklädningsrum och gymnastiksal. 

Eleverna var nyfikna på hur den nya skolgården planeras bli och var positiva 
till förslagen med parkour, cykelbana och att det kommer planteras fler träd.  

De var dock fundersamma på om ytan för fotboll och basket kommer bli 
tillräckligt stor för alla elever och funderade på om det går att lösa på något 
annat sätt så det kan få en större yta. De önskar även fortsatt ha möjlighet att 
åka skridskor på ytan vintertid.  

De äldre eleverna önskade även bänkar med bord, gärna under tak, där man 
kan sitta och umgås, spela kort mm. 

De önskemål och synpunkter som framkom under dialogen har lämnats vidare 
till ansvariga och delaktiga i den fortsatta projekteringen.  

Kulturmiljö I den västra delen av planområdet finns en fornlämning i form av en 
stensättning. Denna påverkas inte av planändringen. Fastigheten gränsar även 
till området Harbo kyrkby – Viby, utpekat i kulturminnesvårdsprogram Heby 
kommun 1986. 
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Markerat område är utpekat i kulturminnesvårdsprogram för Heby kommun (1986). 

Ett nytt kulturmiljöprogram är under framtagande. Detta är inte antaget ännu 
men i detta ingår skolan i området Harbo sockencentrum. Det gamla 
sockencentrat beskrivs som en viktig del av Harbo tätort. Utöver miljön runt 
kyrkan pekas det gamla ålderdomshemmet, före detta kommunhuset och 
prästgården ut som märkesbyggnader som har mycket stor betydelse för 
förståelsen av socknens och landskommunens samhällsbärande funktioner in i 
1900-talet. Även skolan och de tidigare lärarbostäderna längs Sankta Birgittas 
väg pekar ut som viktiga beståndsdelar i miljön. 

 
Karta från det nya, ännu ej antagna kulturmiljöprogrammet. Skolan ingår i det 
rödmarkerade området Harbo sockencentrum. 

Bebyggelse  

Befintlig bebyggelse  Inom planområdet finns idag en skolbyggnad i en till två våningar. 
Skolbyggnaden har en byggnadsarea (BYA) på knappt 1600 m2. 
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Befintlig skolbyggnad sett från sydost. 

 

Befintlig skolbyggnad sett från norr. 

Ny bebyggelse Befintlig skolbyggnad planeras byggas ut med 7,4 meter mot söder. Befintlig 
byggnadshöjd är här 9 meter vilket även tillbyggnaden planeras bli. 
Byggenheten har gjort bedömningen att föreslagen förlängning inte påverkar 
omgivningen negativt. 

I den nordvästra delen av befintlig skolbyggnad planeras nuvarande matsal och 
kök rivas och ersättas med en ny byggnadsvolym i två våningar med en 
byggnadshöjd på 8,1 meter. 

I anslutning till skolbyggnadens sydöstra hörn planeras en ny byggnad 
innehållande förskola vilken byggs ihop med befintlig skolbyggnad genom en 
länk. Denna byggnad planeras bli två våningar, med en byggnadshöjd på 8,1 
meter. 

Nuvarande skola omfattar ca 1480 m2. Med ny- och tillbyggnader kommer 
skolan och förskolan ha en byggnadsarea på ca 2580 m2. Vid ombyggnationen 
kommer ca 200 m2 av befintlig skola rivas och ca 1300 m2 byggnadsyta 
tillkommer.  



- MARK OCH PLANERING -   

2022-05-17 

Dnr 2021/64 
DPä 402/100 

16 (26) 

 
Förskolan kommer ha plats för ca 110 förskolebarn och skolan för ca 150 elever 
i åk F-6. 

 
Planerad till- och nybyggnad av Harbo skola och förskola. Skrafferad del av förskolan är 
placerad på prickmark (mark som inte får bebyggas) samt u-område (ledningsområde 
som inte får bebyggas). (Archus 2021-03-04) 

 

 
Planerad till- och nybyggnad av Harbo skola och förskola. (Archus 2021-03-04) 

Sociala aspekter  

Offentlig och 
kommersiell service 

Utöver skola och förskola finns i Harbo en livsmedelsbutik och en restaurang. 
Den närmsta högstadieskolan ligger i Östervåla tätort.  

Tillgänglighet Planområdets lokalisering ger en god tillgänglighet med gångavstånd för en 
stor del av de boende i orten. Användbarhet och tillgänglighet för personer 
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med funktionsnedsättning ska behandlas vidare i samband med 
detaljprojektering och bygglovsskede. 

Gator och trafik  

Gatunät, gång och 
cykelvägar 

Skolan ligger söder om Kristinelundsvägen och väster om Sankta Birgittas väg. 
Båda dessa är statliga. Längs Kristinelundsvägen finns en trottoar för gående. 
På andra sidan Kristinelundsvägen finns även en gång- och cykelväg som leder 
upp till bostadsområdena norr om skolan.  

Kollektivtrafik Busshållplats för linje 844 finns idag i direkt anslutning till skolan. Linje 844 
trafikerar sträckan Uppsala-Östervåla med ca två avgångar per timme. 

Enligt stråkutredning väg 272 utförd av Region Uppsala föreslås stråklinjen 
844 sluta trafikera Kvarstarundan, vilket inkluderar hållplatsen Harbo skola. I 
detta scenario kommer två nya hållplatslägen upprättas på väg 272. 

Parkering Parkering för ny bebyggelse ska lösas inom den egna fastigheten. Exakt 
placering löses i samband med detaljprojektering och bygglov. Enligt Heby 
kommuns parkeringsnorm ska det vid skola finnas 7,6 parkeringsplatser per 
1000 m2 BTA. 

Den planerade bebyggelsen ger totalt 3726 m2 BTA (1003 m2 BTA förskola och 
2723 m2 BTA skola) vilket innebär att det behövs 28 parkeringsplatser. 

Enligt det aktuella utbyggnadsförslaget planeras 31 parkeringsplatser plus ett 
antal hämta/lämna-platser vilket innebär att parkeringsnormens krav kan 
uppfyllas inom fastigheten. 

Vid eventuella nya eller ändrade anslutningar behöver en ansökan ske enligt 
39 § väglagen. För att ett tillstånd ska kunna medges krävs att siktkraven 
enligt VGU (vägars och gators utformning) uppfylls. 

 

Teknisk försörjning  
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Vatten och avlopp Kommunalt vatten och avlopp finns inom fastigheten.  

Planändringen innebär att ett u-område med kommunala vatten- och 
avloppsledningar flyttas. Ny placering är anvisad av tekniska enheten. 
Ledningsflytten är initierad av fastighetsägaren och denne står även för 
kostnaderna för detta. 

 

Figur som visar planerad utbyggnad i förhållande till ny placering av u-område 
för kommunala vatten- och avloppsledningar (svart streckad markering). 

Dagvatten En dagvattenutredning har tagits fram av Ramboll för att visa på lämplig 
dagvattenhantering och nödvändiga åtgärder. 

Utredningen konstaterar att dagvattenflödena från området förväntas öka 
med den planerade nybyggnationen, till följd av en ökad andel hårdgjorda ytor 
samt inräknad klimatfaktor. För att flödena från området inte ska öka jämfört 
med nuläget behöver totalt 60 m3 fördröjas inom fastigheten. Detta föreslås 
göras genom fem olika anläggningar, se bild nedan.  

u 
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Föreslagen princip för dagvattenhantering. (Ramboll 2021-10-21) 

Dagvatten från parkeringsytor rekommenderas genomgå ett renande och 
fördröjande steg innan anslutning till dagvattennätet. Grönytor antas inte 
behöva renings- eller fördröjningsåtgärder. 

Vid behov förses anläggningar med bräddningslösningar och 
dräneringsledning som ansluts till dagvattenledning.  

Anläggning 1: 
Dagvatten från taket av tillbyggnaderna på skolans norra sida föreslås avledas 
via stuprör och stuprörsutkastare till en infiltrationsanläggning längs med den 
norra fastighetsgränsen. Infiltrationsanläggningen kan t.ex. utformas 
gräsbeklätt med underliggande makadam. 

 
Exempel på hur Anläggning 1 kan utformas med infiltration i grönyta där vattnet avleds 
ytligt på bred front till grönytan. Grönytan kan utformas skålad med underliggande 
makadam. (Bild: WRS, u. å.) 

Eftersom marken i detta område lutar mot byggnaden föreslås även 
dagvattenbrunnar anläggas nära fasaden för att minska risken för eventuella 
vattensamlingar. 
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Anläggningen ska anläggas utanför vägområdet. Om det under 
projekteringsarbetet visar sig att anläggningen måste placeras inom 
vägområdet krävs tillstånd enligt 43 § väglagen. 

Anläggning 2: 
Parkeringsytan i nordost föreslås avvattnas till en planteringsyta för rening 
och fördröjning. Planteringsytan anläggs med en svagt skålad yta, nedsänkt i 
förhållande till angränsande hårdgjord yta. 

Anläggning 3: 
Dagvatten från hårdgjorda ytor öster om skolbyggnaden samt parkeringsytan i 
sydöst föreslås avledas ytligt till ett dike för rening och fördröjning. Dikets 
placering utreda vidare i nästa projekteringsskede för att även fungera med 
framkomligheten i området. Diket utformas med en längslutning om minst 0,5 
%. Vid behov kan dagvattenbrunnar anläggas för avvattning av markytor med 
anslutning till diket. Vi eventuella anslutningar av ledningar till diket är det 
viktigt att säkerställa att tillräckligt med täckning finns. 

Anläggning 4: 
Dagvatten från tillfartsvägen söder om förskolan föreslås avledas ytligt till ett 
dike för fördröjning. Områdets rinnstråk följer topografin med avrinning 
söderut mot angränsande åkermark. Anläggning 3 och 4 föreslås fortsätta 
avrinna diffust söderut på samma sätt som idag. Alternativt kan det 
undersökas om de kan ansluta till befintligt dike i söder. 

Anläggning 5: 
Dagvatten från fotbolls- och basketplanen samt intilliggande hårdgjorda ytor 
väster om skolbyggnaden föreslås avledas till en infiltrationsanläggning för 
fördröjning. Anläggningen kan byggas upp med makadam och utformas med 
svagt sluttande kanter. Förslagsvis anläggs åtgärden i form av ett stråk för 
omhändertagande av det ytligt avrinnande dagvattnet. 

Övriga ytor: 
Dagvatten från förskolans tak samt den södra tillbyggnaden på skolan föreslås 
avvattnas via stuprör och stuprörsutkastare till grönytor i anslutning till 
byggnaderna. Även nya byggnader som miljöhus och förråd föreslås avvattnas 
på samma sätt alternativt med nya dagvattenanläggningar där det är möjligt. 
Förskolegården föreslås avvattnas via trög avledning till grönytor inom 
gården. 
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Tabell 1. Fördröjningsvolymer som behöver omhändertas per markanvändning, 
anläggningstyp och dess placering och utformning. Observera att värdena är avrundade. 
(Ramboll 2021-10-21) 

 
 
Även föroreningshalter och föroreningsmängder beräknas öka jämfört med 
befintlig situation för samtliga undersökta ämnen utom krom där 
föroreningshalten inte förändras. Med föreslagna reningsåtgärder beräknas 
halterna minska för samtliga undersökta ämnen. Samtliga halter underskrider 
då även riktvärdena. 
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Tabell 2. Beräknade föroreningshalter (µg/l) för undersökta ämnen. Rödmarkerade 
värden anger ökade halter jämfört med dagens markanvändning. Grönmarkerade värden 
anger minskade halter jämfört med dagens markanvändning. (Ramboll 2021-10-21) 

 

Tabell 3. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) för undersökta ämnen. Rödmarkerade 
värden anger ökad mängd jämfört med dagens markanvändning. Grönmarkerade värden 
anger minskad mängd jämfört med framtida situation utan åtgärder. (Ramboll 2021-10-
21) 

 

Skyfallshantering 
Befintliga lågpunkter och rinnstråk är viktiga att beakta vid planering av 
områdets utformning. Det är viktigt att säkerställa att ytliga avrinningsvägar 
skapas så att flöden vid större regn än dimensionerande kan avledas bort från 
området och ansamlas i grönytor och på områden som inte utgör känsliga 
platser. 

Föreslagna diken (Anläggning 3 och 4) utformas för avledning av 
skyfallsvolymer vidare söderut. Anslutning av diken behöver utredas i 
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kommande projekteringsskeden. Vägar och asfaltsytor kan utformas 
nedsänkta för att kvarhålla skyfallsvolymer innan flödena avleds vidare. 

Lågpunkten norr om skolbyggnaden (lågpunkt 1) bedöms inte behöva 
åtgärdas då verksamheten inte har haft problem med översvämningar i detta 
område tidigare och avrinningsområdet till denna lågpunkt endast utgörs av 
ett mindre område. 

Fotbollsplanen och omkringliggande ytor avrinner idag söderut och ansamlas 
söder om planområdet, på området för nuvarande Tegelbackens förskola. Vid 
framtida utveckling av fastigheten är det viktigt att denna yta bevaras eller 
ersätts på annan plats inom fastigheten där skyfallsvolymer från 
fotbollsplanen kan kvarhållas innan vidare avledning. 

 
Föreslagen skyfallshantering. Observera att endast område för ny utformning visas. 
(Ramboll 2021-10-21) 

Placeringen av den nya förskolan planeras i ett mindre rinnstråk vilket 
riskerar att skapa ett instängt område. Detta bedöms kunna undvikas om 
marken runt den nya byggnaden höjdsätts med lutning ut från huset och 
dagvatten tillåts rinna förbi husets östra ände. 
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Vattenutbredning till följd av ny förskolebyggnad. Förskole- och länkbyggnad markerad i 
rött. Rosa pilar indikerar förslag på omledning av avrinningen. Observera att endast 
förskolebyggnadens framtida placering har modellerats i Scalgo Live. (Ramboll, 2021-10-
21) 

Avfall Sophantering löses av fastighetsägaren.  

I Heby kommun utförs sophämtning i dagsläget av Vafab Miljö. Gällande 
hanteringen av sopkärl ska bolaget kontaktas för hur sophämtningen ska 
genomföras. I övrigt ska hantering av avfall ske enligt Heby kommuns 
renhållningsordning och följa de rekommendationer som anges i Avfall 
Sveriges handbok för avfallsutrymmen, råd och anvisningar för transport, 
förvaring och dimensionering av hushållsavfall.  

Antingen ska yta skapas inom planområdet för lätt åtkomlighet av kärlen för 
hämtning av sopbil samt erforderlig vändyta. Alternativt ska sopkärl ställas på 
anvisad plats (oftast längs fastighetsgräns). 

Värme, el och 
bredband, tele 

Skolan och förskolan planeras värmas upp med bergvärme. Fjärrvärmenätet 
finns ännu inte utbyggt i Harbo men kan komma att bli möjligt i framtiden.  

Området ligger inom Upplands Energis elnät. Tillkommande effektbehov för 
utbyggnaden bör utredas i samråd med Upplands Energi under 
projekteringsarbetet. För att säkerställa elleverans till framtida byggnation 
behövs en ny transformatorstation. För att möjliggöra detta inkluderas ett E-
område, kvartersmark för tekniska anläggningar, i plankartan. Detta är 
lokaliserat öster om skolans fastighet i samråd med Upplands Energi. 

Bredbandsnät finns i tätorten men är ännu inte väl utbyggt. Huddunge 
Telecom har fiber inom Harbo tätort i närheten av planområdet. 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom planområdet. Om kablarna 
behöver skyddas eller flyttas för att möjliggöra exploateringen bekostas detta 
av den part som initierat åtgärden. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan Preliminär tidplan för detaljplanen är: 

Samrådsfas: 4:e kvartalet 2021 

Granskningsfas: 1:a kvartalet 2022 

Antagande: 2:a kvartalet 2022 
 

Genomförandetid Genomförandetid för planen är 60 månader från den dag planen vinner laga 
kraft.  
 

Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmänna platser. 
 

Förfarande Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) eftersom området gränsar till outredda samfälligheter. 

Avtal och ekonomi Planen bekostas av planintressenten. Planavtal för att reglera detta har 
tecknats vid planarbetets start. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning För att bygglov ska kunna beviljas krävs att fastigheterna överensstämmer 
med detaljplanen. Fastighetsreglering kommer behövas för E-området.  

Flytten av u-området och tillhörande ledningar är initierad av fastighetsägaren 
som därmed kommer stå för alla kostnader kopplat till detta. Då 
markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar flyttas behöver 
gällande ledningsrätt 1917-1020.1 ändras så att ledningsrätten stämmer 
överens med ledningarnas nya läge. En ledningsrätt kan ändras genom 
ansökan om omprövning av ledningsrätt hos Lantmäteriet. Fastighetsägaren 
ansvarar för att detta görs. 

På fastigheten Harbo-Smedsbo 1:20 planläggs ett mindre område som 
kvartersmark, E-område (tekniska anläggningar). Detta föreslås att avstyckas. 

Kommunen har rätt att lösa in mark som enligt detaljplan ska användas för 
allmän plats som kommunen ska vara huvudman för (6 kap. § 13 PBL). 
Kommunen är även skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark som 
enligt detaljplanen ska användas för allmän plats som kommunen ska vara 
huvudman för (14 kap. § 14 PBL). 

Kvalitet 
fastighetsgränser 

De fastighetsgränser som hade dålig kvalitet runt fastigheten Harbo-Smedsbo 
1:9 har kontrollerats. Noggrannheten stämde väl överens med Lantmäteriets 
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fastighetskarta. Fastighetsgränserna har en noggrannhet med ett XY-fel på ca 
50 mm. 

Mellan Viby S:1 och Harbo Prästgård 1:20 har fastighetsgränsen dålig kvalitet 
med ett medelfel på 4,5 meter. Användningsgränsen mellan fastigheterna är 
inte ändrad från gällande DP 100. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

Planhandlingarna har upprättats av Hanna Löfstrand, planarkitekt mark- och 
planeringsenheten. Planintressenten står för illustrationer och skissunderlag.  

 

För mark- och planeringsenheten, 

Hanna Löfstrand      

Planarkitekt    


