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5. UTGÅNGSPUNKTER OCH FRAMTIDSUTSIKT

Landet
Heby kommun ligger mellan latituderna N
60.18’159’’ och N 59.49’702’’ och longituderna
O 16.41’438’’ och O 17.22’487’’ och i ett område
mellan södra Norrlands skogslågland och
mälardalens slättbygder. Höjden över havet varierar
mellan Tämnarens 30 m och över 110 m på ett
flertal ställen, Ett markant inslag i topografin
är åsen (Enköpingsåsen) som sträcker sig från
mälardalen till Gästrikland.
Kommunens berggrund domineras av
urbergsgraniter men det finns också urbergskalk
i ett väst-östligt stråk söder om linjen EnåkerHuddunge-Harbonäs samt grönsten i spridda
förekomster.
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Kommunens areal är 1.233 km2 varav 63 % skog,
25 % åker-/betesmark, 14 % annan mark och 5 %
vattenområden.

Administrativ indelning

Heby kommun ligger i Upplands landskap
sedan år 1296; dessförinnan tillhörde norra
delen Tiundaland (Våla härad) och södra delen
Fjärdhundaland (Simtuna och Torstuna härader).
Kommunen har funnits sedan 1971 då den
efterträdde fyra tidigare kommuner, som i sin
tur hade sitt ursprung i de sju ursprungliga
kommunerna, som bildades av kyrksocknarna år
1864.

Kommunen tillhör Uppsala län sedan år 2007 efter
att sedan Gustav Vasas tid tillhört Västmanlands län
och dess föregångare. Området tillhör ärkestiftet.
Kommunens 180 km långa gräns delas med
kommunerna Sala i Västmanlands län, Avesta i
Dalarnas län, Sandviken och Gävle i Gävleborgs län
och Tierp, Uppsala och Enköping i Uppsala län. På
Tjuvholmen i Dalälven möts i spets mot varandra
fyra kommuner i fyra landskap och i fyra län.
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Befolkningen
Heby kommun är dess befolkning. Tillsammans
ska kommunmedlemmarna sköta ett stort antal
gemensamma angelägenheter – utbildning,
barnomsorg, äldreomsorg, vård, gator,
vattenförsörjning, avfall, spillvatten, bebyggelse,
färdtjänst, grönytor, och mer ändå.

Hur väl medlemmarna, alltså kommunen, på ett bra
sätt kan sköta sina gemensamma angelägenheter
hänger i stor utsträckning samman såväl med
antalet medlemmar som hur dessa fördelar sig på
åldrar, områden och andra kategorier.

Befolkningens storlek

Heby kommuns invånarantal år 2013 uppgår till
strax under 13 400 personer. Baserat på de senaste
årens befolkningsutveckling visar rådande trend på
en svagt minskande befolkning under kommande
år. I siffror kan det handla om en minskning med
ungefär 20 personer om året.
Kommunens befolkningsprofil indikerar att inom
ett decennium kommer underlaget för arbetskraft
inom kommunen att ha krympt påtagligt. Det blir
fler invånare i de äldsta åldrarna, och en ökad
Folkmängdsutveckling i Heby kommun 1970-2010
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inflyttning behövs för att vända trenden.

Det är därför extra viktigt för Heby kommun att ta
tillvara på kommunens egna möjligheter att genom
medvetna val styra utvecklingen och anpassa sig till
den föränderliga omvärld kommunen befinner sig i.

I Stockholmregionen planeras för en utveckling
där Sveriges befolkning som helhet förväntas
öka med 1,3 miljoner invånare fram till år 2050.
Detta förväntas ge en situation med kraftiga
befolkningsökningar i Stockholmsregionen. I en
gemensam rapport för Östra Mellansverige beskrivs
en utveckling där de sju länen Stockholm, Uppsala,
Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland
samt Gävleborg tillsammans fram till 2050 kan
förväntas öka med 800 000 invånare.
Faktorer som påverkar hur befolkningstillväxten
fördelar sig över läns- och kommungränser
är bland annat tillgången till bostäder och
möjligheterna till arbetspendling. För Uppsala län
har Regionförbundet brutit ner den storregionala
statistiken på kommunnivå. Regionförbundets
framskrivningar visar att, under förutsättning
att Stockholms län klarar sin del av den väntade
tillväxten, kan Uppsalaregionen väntas växa till
ungefär 400 000 invånare år 2030. För Heby
kommuns del skulle detta kunna innebära en
ökning till 13 700 invånare. I annat fall, där en
större omfördelning ut från Stockholm sker, kan
Uppsala län ha uppemot 440 000 invånare år 2030.
Utifrån Regionförbundets bedömningar kan denna
tillväxt komma att fördelas med omkring 62 % i
Uppsala kommun, 22 % i länets södra delar Håbo,
Enköping och Knivsta samt 15 % i Heby, Älvkarleby,
Tierp och Östhammar. Heby skulle i ett sådant
scenario kunna växa till ungfär 14 800 invånare år
2030.

Översiktsplanen har siktet inställt på ett växande
Heby kommun. I planen finns beredskap att
möta en ökning av invånarantalet till 15 000
personer fram till år 2030. Ett antagande och en
utgångspunkt för planeringen är dock en ökning
av kommunens invånarantal med siktet inställt på
att vi år 2050 är ungefär 15 000 personer som bor
i Heby kommun. Årlig befolkningsökning ligger
i ett sådant scenario på 40 personer. För detta
krävs nytillskott av bostäder och en ökning av
bostadsbeståndet med ungefär 20 lägenheter om
året.

Befolkningens geografi

Det som karakteriserar Heby kommuns orter
och bygder är befolkningens speciella rumsliga
spridning. Man kan se två huvudbygder med
vardera tre tätorter i norr respektive söder medan
den centrala delen är mer glest befolkad och bara
har två mindre samhällen. Den största tätorten,
Heby, som är kommuncentrum, har endast drygt
2 500 invånare. Övriga sju tätorter och småorter
fördelar sig sedan från cirka 1 600 ner till 75
invånare.

Dessa åtta bygdecentra hyser nu drygt 60 % av
kommunens befolkning. Med ett glesbygdsboende
på nära 40 % och med ett största samhälle som
inte har mycket mer än 2 500 invånare och utgör
mindre än en femtedel av befolkningen, så framstår
Heby kommun som en utpräglat decentraliserad
samhällsstruktur.

Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N
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Arbete och pendling
De senaste åren har vi kunnat se en trend där
kopplingen mellan bostad och arbete blir allt
svagare, man söker det arbete som passar bäst
snarare än det som ligger nära. Det ger en växande
utpendling samtidigt som även inpendlingen ökar
om än från en mycket låg nivå.

Antalet kommuninvånare som förvärvsarbetar
är ungefär lika många nu som för 30 år sedan,
dock är antalet arbetstillfällen inom kommunen
färre idag. I Heby kommun fanns år 2009 något
över 4 000 arbetstillfällen. Största näringsgren
var ’Offentlig förvaltning och andra tjänster’ vars
andel av sysselsättningen har ökat påtagligt sedan
1990 och är något större än genomsnittet för riket.
’Jord och skog’ står fortfarande för en betydligt
större andel av sysselsättningen än den gör i övriga
riket trots att minskningen varit mycket stor de
senaste två decennierna. Även ’byggverksamhet’
är en stor näringsgren i Heby kommun, annars
är övriga näringsgrenar underrepresenterade på
kommunens arbetsmarknad, även om olika typer
av tjänsteverksamheter ökat sin betydelse under
senare år; ’industri’ har däremot minskat sin andel.
Nära hälften av kommuninvånarnas arbetsmarknad finns i andra kommuner; var fjärde förvärvsarbetande arbetar i Uppsala och var tolfte i Sala.
Dessa kommuner står alltså för två tredjedelar av
utpendlingen. Till övriga kommuner i regionen
går var tjugonde arbetsresa till Stockholm och lika
många till Västerås.
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Sala kommun bidrar å andra sidan med flest
pendlare in till Heby kommun, nästan så att
pendlingsutbytet går jämnt upp, och står därmed
för nära hälften av inpendlingen och för var
tionde person som arbetar i Heby kommun.

Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N

Pendlingsutbytet med andra kommuner än Sala och
Uppsala är mindre betydande, särskilt inpendlingen
hit.
Pendling mellan Heby och andra kommuner år 2009

Järnvägens standard är dock inte tillräcklig för den
utveckling av både fjärr- och regionaltågtrafik som
kan förutses på Dalabanan. Trafikverket arbetar
med planering för uppgradering av kapacitet och
hastighet och en förstudie har gjorts.
För att skapa ett gott underlag och för att på sikt
kunna utveckla tågtrafiken ytterligare, behövs
ett effektivt matartrafiksystem som optimerar
utnyttjandet av tågen.
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Infrastruktur och kollektivtrafik
Heby kommun ligger i ett utpräglat gränsland. Två
arbetsmarknadsområden påverkar kommunen.
Den starkaste influensen har otvivelaktigt Uppsalas
men även Västerås påverkar och det genom att
Sala stad står för en betydande del av hebybornas
sysselsättningstillfällen.

De stora stråken

Kommunen är starkt pendlingsberoende och
pendlarflödena sker framför allt i två trafiktunga
stråk, Tärnsjö-Östervåla-Uppsala och Sala-HebyUppsala. Flödena är helt dominerande riktade mot
arbete och studier i Uppsala även om relationen
mellan kommunens sydvästra del och Sala också
har betydelse. Stråkens trafikeffektivitet är därför
av avgörande betydelse för kommunens funktion
som bostadsort.

Båda stråken har en mycket väl utbyggd busstrafik
och i det södra finns järnvägen som med
pendeltågstrafik ger korta restider till Uppsala och
mot Stockholm.

De vägar som går i de två stråken, väg 72 och 272,
har inte heller en tillfredsställande standard för
den trafik som går där, varken hastighets- eller
säkerhetsmässigt, och behöver förbättras på vissa
delsträckor och kompletteras med cykelvägar.

Orterna Heby, Morgongåva och Vittinge med
tillsammans runt 4 500 invånare inom 13 km ligger
som ett pärlband. Om alla de kommunikationssätt
som är möjliga utvecklas mellan orterna kan deras
delvis kompletterande resurser få en mer samlad,
gemensam funktion.
Ett viktigt nationellt och storregionalt stråk är
riksväg 56, Räta Linjen, mellan Gävle och
Norrköping. Inom kommunen är den på ett par mil
smal, kurvig, och farlig för både trafikanterna och
miljön på grund av markens känslighet för utsläpp
av skadliga ämnen vid till exempel trafikolyckor.
Sträckan Stingtorpet-Tärnsjö är planerad och
projekterad för en ny dragning öster om befintlig
sträckning. Arbetet med vägen beräknas påbörjas
under 2014.

De mindre, regionala stråken

Vägarna mot övriga grannkommuner är av lägre
standard och framför allt betydligt sämre
kollektivtrafikförsörjda, i praktiken på så låga
nivåer att de inte ger utrymme för någon utveckling
av det mellankommunala utbytet på bostads-,
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studie- eller arbetsmarknaderna.

I kommunens norra del är tvärförbindelsen väg
56 vid Tärnsjö via Östervåla till E4 en viktig
förbindelse i öst-västlig riktning.

Inom kommunen

Mellan olika kommundelar är både vägarna och
de kollektiva transporterna betydligt sämre, så
pass dåliga att de utgjort ett hinder för en bättre
integrering mellan kommundelarna och formandet
av en sammanhållen kommun.

Väg 56 används till en ovanligt hög grad av godstransporter, såväl i nationella som regionala och
lokala relationer. I ett framtidsperspektiv med en
uppgraderad tågtrafik på Heby station kommer den
också få ökad betydelse för lokal matartrafik till
denna.
Även om det går att ta sig mellan norr och söder i
kommunen längs flera vägar är den längsta – HebyTärnsjö-Östervåla – också den mest utnyttjade,
eftersom dessa sammantaget håller bäst standard.
Här går också huvuddelen av linjebussarna. När
väg 56 byggts om kommer detta alternativ att få en
ytterligare stärkt ställning varför det framstår som
angeläget att vägen mellan Tärnsjö och Östervåla
också ges en höjd standard.
Den kollektivtrafik som går inom kommunen
mellan norr och söder har brister framför allt när
det gäller kvälls- och helgtrafik. På sikt kräver en
väl fungerande kommun en betydligt bättre intern
trafik för att skapa och behålla en sammanhållen
kommun.

Större mellankommunala
planeringsobjekt

I många planeringssammanhang är en kommun
ensam inte tillräcklig för att effektivt kunna

verka för en utveckling av resurser i ett regionalt
sammanhang. Det förekommer alltmer att
kommuner i mer eller mindre formaliserade
samarbetsformer agerar för att nå gemensamma
samhällsplaneringsmål.

Dalabanan

Betydelsen av tågtrafiken för kommunens
utveckling har nämnts. Här samarbetar alla
kommuner från Uppsala till Älvdalen för en
upprustning och utbyggnad både för regional
och interregional trafik. Heby, Uppsala och Sala
kommuner har ett gemensamt intresse av en väl
utbyggd pendeltågtrafik i denna del av banan och
samarbetar särskilt kring detta.

Räta Linjen

Väg 56 är som nämnts viktig för Heby kommun på
olika nivåer och detsamma gäller alla kommuner
och län/regioner på sträckan. Ett samarbete för
utveckling av stråket sker därför med målet ”En
mötesfri väg 2020”.

Nedre Dalälven

I området längs Dalälven har Heby kommun ett
unikt kultur- och naturlandskap med kommunens
bästa förutsättningar för turism och friluftsliv.
Områdets värden har bland annat manifesterats
i skapandet av en Nationalpark samt ett
Biosfärområde och flera naturreservat och Natura
2000-områden. Kommunerna från Hedemora till
Älvkarleby har under lång tid samarbetat inom
ramen för en formell organisation för att stimulera
utveckling i det älvnära området. Detta samarbete
ger en styrka och en linje i ett utvecklingsarbete
som annars lätt blir splittrat eftersom frågorna kan
vara av så vitt skilda slag.

LIS-områden

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
behandlas i tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Kommunens intentioner är att området Östa
vid Dalälven på sikt ska kunna utvecklas både i

fråga om bostadsbebyggelse och som servicenod
för Dalälvsturismen. Kring Nedre Dalälven
finns idag samarbete med grannkommunerna
via intresseföreningen NeDa kring frågor om
bebyggelse i strandnära lägen. Planerad utveckling
av Östahalvön bör ge positiva effekter för
Dalälvsområdet som helhet.

Tämnaren

I Upplands största sjö möts Heby, Tierps och
Uppsala kommuner. Tämnaren är en slättsjö av
stor betydelse för fågellivet men också friluftslivet
och Uppsala kommun avleder vatten från sjön för
infiltration till grundvattnet vid sitt vattenverk.
Sjön har dock problem med igenväxning med risk
för vattenbrist alternativt översvämningar över de
låglänta omgivningarna.
De tre kommunerna och länsstyrelsen har i
omgångar utrett behov och möjliga åtgärder. De
nya generella kraven på vattenplanering som ska
genomföras de närmaste åren ökar ytterligare
behovet av åtgärder. Parterna behöver därför
tillsammans gå vidare i processen.

Vattenstatus

Vattenförekomster följer inte administrativa
gränser, och för att uppnå målsättningar för
vattenkvalitet i våra sjöar och vattendrag behövs
samarbete över kommungränserna. Kopplat till
EU:s ramdirektiv om vatten bedrivs arbete med
åtgärder i olika former.

Heby kommun tillhör vattendistrikten Norra
Östersjön och Bottenhavet. Kommunen ligger
inom avrinningsområdena Norrström, Tämnarån
och Dalälven. För respektive vattendistrikt finns
föreskrifter och åtgärdsprogram som syftar till att
uppnå och bibehålla god status i vattendragen.

Vindbruk

God planering för lokalisering av vindkraftanläggningar är viktig både för att minska
störningar och intrång
på allmänna och enskilda
Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N
intressen.
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Utmaningen för framtiden ligger i att lyckas ta
tillvara de tillgångar som utmärker kommunen, och
samtidigt hitta hållbara sätt att möta de utmaningar
som kommunens geografiska läge i kombination
med befolkningsutveckling, ortsstruktur och brist på
sammanhållning utgör. De strategier som föreslås
betonar kommunens attraktiva boendemiljöer och
behovet av att minska avstånd mellan människor och
service samt människor och arbetsplatser.
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En sammanhållen kommun?
Planförslagets huvudriktning:

• Kommunstrukturen med ett nordligt och ett
sydligt kommuncentrum stärks.
Kommunens ortsstruktur, med flera ungefär
jämnstora orter, ger upphov till planeringsmässiga
utmaningar, men har sin förklaring i historien
och är en struktur som vuxit fram över lång tid.
Förutsättningar och historia skiljer sig i många fall
bygderna emellan. Vi ser idag hur identiteter och
engagemang uppstår utifrån de gamla bygderna och
det omfattande lokala engagemang som finns runt
om i kommunen har stor betydelse för utvecklingen
av kommunens åtta orter med omkringliggande
landsbygd.
Kommunens geografiska förutsättningar i
kombination med befolkningens fördelning över
kommunytan ger en naturlig delning i en nordlig

och en sydlig kommundel. Kommundelarna är
funktionella enheter vilka utgör en rationell
grund för planering och lokalisering av service. I
avvägning mot de funktionella fördelarna får man
i detta avseende göra avkall på sammanhållningen
på kommunnivå.

Utöver de två centralorterna framträder en struktur
med fyra orter, Tärnsjö, Morgongåva, Harbo
och Vittinge, vilka har potential att fungera som
servicenoder, både för de egna ortsinvånarna och
för ett större omland av landsbygdsboende. Här
bör, för att få väl fungerade lokala sammanhang,
finnas ett visst grundutbud av kommersiell samt
offentlig service.
Ett par av kommunens orter, Runhällen och
Huddunge, har mer karaktär av bostadsområden
och bör utvecklas utifrån de kvaliteter som stärker
dem som bostadsorter, dock behöver dessa orter
växa avsevärt i invånarantal innan offentlig service i
nämnvärd omfattning kan komma ifråga.
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Levande landsbygd

•Värdefulla miljöer bevaras och utvecklas.

Ett utbrett småföretagande och olika former av
lokalt engagemang är faktorer som bidrar till en
levande landsbygd i Heby kommun. På flera håll
runt om i kommunen finns vackra naturmiljöer
som kan erbjuda friluftslivsupplevelser eller hålla
möjligheten till ett attraktivt boende. I områden
med lägre naturvärden finns utrymme för olika
former av energiproduktion.

Landsbygdens betydelse för rekreation och
friluftsliv, både för kommunens invånare och för
besökare, är viktig att värna.

•Utökade boendemöjligheter på landsbygden
uppmuntras.

En viktig del i kommunens attraktivitet som
bostadsort är möjligheten att bo naturskönt på den
tätortsnära landsbygden. Det är viktigt att utveckla
välfungeradnde samband mellan tätort och omland,
så att orterna på sikt kan utvecklas till välfungerade
servicenoder för omkringliggande landsbygd.
•En utvecklad besöksnäring uppmuntras.

Landsbygden erbjuder resurser för olika former
av friluftslivsturism. Möjligheter förknippade med
detta utvecklas.
•Möjligheter för energiproduktion tillvaratas.

Stora arealer på landsbygden öppnar för goda
möjligheter till produktion av förnyelsebar energi.

•Kommunen arbetar för att skapa och bibehålla
ett bra underlag för service och kollektivtrafik.
Att, då möjlighet finns, söka lokalisera
bebyggelsetillskott samlat till goda service- och
kollektivtrafiklägen skapar ett bättre underlag för
dessa tjänster och möjliggör för mer långsiktigt
stabila sammanhang. Utvecklingen inriktas dock
i första hand på att skapa välfungerande samband
mellan kommunens orter och omkringliggande
landsbygd.

Attraktiva orter

Trygga bostadsmiljöer med närhet till service
och fritidsaktiviteter gör kommunens orter
attraktiva att bo på. Nyproduktion av bostäder
är en viktig fråga och i de flesta av orterna
finns goda möjligheter att utveckla olika
former av bostadsbebyggelse i centrala och
kollektivtrafiknära lägen, även möjligheten att
erbjuda mark för verksamheter i anslutning till de
större kommunikationsstråken finns.
•Orternas utomhusmiljöer ges en estetiskt
tilltalande utformning.

Att skapa orter som människor trivs i är en mycket
viktigt fråga. Det gör orterna till bättre platser
att bo på och skapar förhoppningsvis också mer
levande orter där människor vill vistas.
•Plan- och markberedskap finns i de orter som
anses strategiskt viktiga att utveckla.
För att snabbt kunna tillgodose behov av mark
för olika former av byggnation äger kommunen
planlagd mark för olika ändamål på olika platser
i kommunen. I följande avsnitt om tätorter och
bygdecentra beskrivs närmare vilken beredskap
som anses lämplig i respektive ort.
•Kommunen bedriver en aktiv markpolitik
och strävar efter att förvärva strategiskt
betydelsefull mark.

Förfoganderätt över mark som ur ett
utvecklingsperspektiv kan anses betydelsefull
skapar handlingsutrymme. Exempel på vad som

kan anses vara strategiskt betydelsefull mark är till
exempel mark i centrala lägen och mark i närheten
av järnvägsstationerna.

•Utöver utbyggnad i befintliga planområden söks
lämpliga områden för förtätning inom orternas
befintliga strukturer.
I flera orter finns utrymme för förtätning genom
byggnation av flerbostadshus i centrala lägen. Även
vid planläggning för ny småhusbebyggelse bör
behovet av att hålla samman orternas bebyggelse
beaktas.
•Mer omfattande industriella verksamheter
förläggs samlat för att minska störande effekter
för omgivningen och för att underlätta för
transporter.
I syfte att kunna skapa och behålla sunda
boendemiljöer i goda lägen i orterna samlas
störande verksamheter lämpligen i särskilt avsatta
delar av orterna.

Heby kommun har för avsikt att i en kommande
Miljö- och naturvårdsplan bland annat utreda,
kartlägga och klassificera kommunens olika
naturområden och därigenom säkerställa att t. ex.
värdefull närnatur inte byggs bort.

Lättillgänglig service

Kommunens ortsstruktur gör att kundunderlaget
för olika former av service på flera av orterna blir
för svagt. För att skapa en god åtkomlighet till
service för kommunmedborgarna är det viktigt att
planera utifrån en struktur med servicecnoder till
vilka ett större omland kan knytas.

•Tillgänglighetsaspekter, framför allt med
avseende på geografisk lokalisering, är styrande
i frågor som rör planering av och för olika
former av service.

Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N
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Service ska finnas på strategiska platser där ett
tillräckligt kundunderlag kan säkras. Service bör
i fösta hand placeras nära kunderna och i väl
kollektivtrafikförsörjda lägen.

ortsstruktur och avstånden inom kommunen är en
fråga som ger infrastrukturen ökad betydelse.

säkras.

Olika former av e-tjänster ökar i betydelse och
IT-infrastrukturen är en viktig del i arbetet
för en hållbar landsbygdsutveckling. I avsnitt
om elektroniska kommunikationer beskrivs
målsättningar för IT-området närmare.

Möjligheter till matartrafik med buss till
kommunens tågstationer, såväl som möjligheten
att med egen bil ta sig till knutpunkter
för kollektivtrafiken behöver beaktas och
vidareutvecklas.

Satsningar som kan öka möjligheter att med
hjälp av IT arbeta hemifrån samt satsningar som
minskar restider och på så vis ökar räckvidden för
arbetspendlare från kommunen är av stor betydelse
för kommunens livskraft och roll i regionen.

Kommunens landsbygd erbjuder intressanta och
vackra miljöer för upplevelser och rekreation. Även
möjligheterna till naturnära boende i kommunens
tätorter är en viktig resurs att tillvarata.

•Genom en utvecklad IT-infrastruktur ges
kommunens hushåll och företag möjlighet att
nyttja digitala tjänster av god kvalitet.

•Utveckling av infrastruktur inriktas på att
utöka kommunens regionala arbetsmarknad.

•Inom kommunen kopplar vägar och trafik på
ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt samman
människor och service.

Bredbandsgrävning

Minskade avstånd
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Kommunens geografiska läge i utkanten av
Mälarregionen gör planering av infrastruktur och
kollektivtrafik mycket viktig. Även kommunens
Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N

Det saknas ett tillräckligt underlag för olika
former av service på flera av kommunens mindre
orter och på den rena landsbygden. Satsningar på
infrastruktur och kollektivtrafik inriktas förutom
på arbetspendling på att tillgodose människors
servicebehov genom att knyta servicepunkternas
omland tätare samman med kärnan.
•Regionala samarbeten är ett huvudsakligt
verktyg för utveckling av infrastruktur och
för att säkra ett tillräckligt resandeunderlag i
gemensamt utpekade kollektivtrafikstråk.

Genom samarbeten och en gemensam målbild
som sträcker sig över kommungränserna
gynnas infrastrukturutveckling och ett bättre
resandeunderlag i de större kollektivtrafikstråken

•Varje resa börjar i hemmet, varför hela
resekedjan och kommunikationer inom
kommunen i anslutning till de stora stråken
måste beaktas.

Miljöer som skapar livskvalitet

•Natur- och kulturmiljöer värnas och nyttjas för
kommunens attraktivitet som bostadsort och för
besöksnäringen.
Översiktsplanen slår fast den övergripande synen
på de områden inom kommunen som kan anses
vara av särskild betydelse utifrån sina respektive
värden. Hur respektive område kan tillvaratas
och utvecklas bör formuleras i ett fortsatt arbete
med ett miljö- och naturvårdsprogram utanför
översiktsplanen. Programmet bör innehålla en
översyn av naturområden med höga naturvärden
för att säkerställa att värdefulla naturmiljöer inte
byggs bort. Programmet kommer, när det är klart,
att underlätta kommande planering.

•Fritids- och rekreationsområden utvecklas med
hänsyn till folkhälsa och besöksnäring.
Strövområden i direkt anslutning till orterna har ett
stort värde. Även badplatser runt om i kommunen
är av särskild betydelse. Kvaliteter i Dalälvsområdet
är också viktiga att tillvarata.

7. RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Trygghet
Små orter, med överskådliga sociala sammanhang,
har goda förutsättningar att vara trygga
bostadsmiljöer. Men de byggda miljöernas
utformning har också påverkan på känslan av
trygghet, och tätorternas struktur kan på sikt
utvecklas för att motverka brott och otrygghet.
Riktlinjer: Vid planläggning ska ett skade- och
brottsförebyggande perspektiv tillämpas.

Tillgänglighet
En förutsättning för att människor med
funktionsnedsättning ska kunna tillförsäkras
delaktighet och jämlikhet och kunna erbjudas
ett gott boende, fritidsverksamheter samt
sysselsättning är att miljöer i kommunen
är tillgängliga och användbara för alla. De
nationella tillgänglighetsmålen ger vägledning för

utformning av byggnader och offentliga platser.
Huvudhållplatser på respektive ort bör uppfylla
högt uppställda tillgänglighetskrav.

Totalförsvaret

Riksintresset för totalförsvarets militära del
(3 kap 9 § MB) kan i vissa fall redovisas öppet
i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns
områden i form av övnings- och skjutfält och
flygflottiljer som kan redovisas öppet, dels områden
som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De
senare har oftast koppling till kommunikations-,
spanings- och underrättelsesystem. Huvuddelen av
Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda
av riksintresset.

områden av riksintresse för totalförsvaret som
kan redovisas i översiktsplanen. Inom kommunen
kan riksintresset framför allt påverkas av
uppförande av höga byggnadsobjekt som master
och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten
kontaktas i tidigt skede i sådana plan-, miljöoch bygglovsärenden. Hela landets yta är
samrådsområde för objekt högre än 20 meter
utanför sammanhållen bebyggelse och objekt högre
än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.

Heby kommun berörs marginellt i den södra delen
av kommunen av riksintresset Uppsala flygplats
och behovet av hinderfrihet. I övrigt finns inga

Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N
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Infrastruktur
Väg och järnväg

Trafikverket beslutar om komunikationsanläggningar av riksintresse enligt 3 kap 8 § MB.
Väg 56, 72 samt järnvägen Dalabanan är utpekade
som riksintressen.

Väg 56 ingår i det nationella stamvägnätet och är
en viktig nord-sydlig förbindelse mellan Gävle,
Mälardalen och Norrköping. I den nationella planen
för transportsystemet 2010-2021 ingår objektet
riksväg 56 Stingtorpet – Tärnsjö, mötesfri väg i ny
sträckning. Längs samma väg på sträckan Heby
– Stingtorpet har en arbetsplan för byggnation
av mötesfri väg tagits fram. Arbetet med de två
sträckorna beräknas påbörjas under 2014
I öst-västlig riktning sträcker sig järnvägen
Dalabanan mellan Uppsala och Borlänge
genom Heby kommun. Banan är av nationell
betydelse, men är också mycket viktig för
arbetspendling i regionen. I den nationella
planen för transportsystemet 2010-2021 finns
objektet Dalabanan med. Projektet består av
hastighetshöjande åtgärder och åtgärder för ökad
kapacitet längs sträckan Borlänge – Uppsala.

Parallellt med Dalabanan löper riksväg 72. Den är
betydelsefull för regional pendling och har särskild
regional betydelse genom att den sammanbinder
Borlänge/Falun och Uppsala.

MSA-ytor över Heby kommun
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Enligt beslut om byggnadsförbud längs det
allmänna vägnätet gäller sedan 2008 ett avstånd på
50 meter till europaväg och 30 meter till riksvägar
och primära landsvägar. Byggnadsförbud inom 30
meter från vägområdet gäller i kommunen för väg
56, 72, 254 samt 272. Ett område 30 meter kring
järnvägen bör vara bebyggelsefritt. Avståndet
ger utrymme för eventuella räddningsinsatser
om det skulle ske en olycka och det medger
komplettering av riskreducerande åtgärder vid

en förändrad risksituation. Avståndet 30 meter
kring järnväg är ett minimiavstånd och när det
gäller bostadsbebyggelse kan ett längre avstånd
till järnväg vara lämpligt. Inom 50 meter från
järnvägen kan det med avseende på buller vara
svårt att åstadkomma en god boendemiljö.

Riktlinjer: Vid planläggning och lovgivning ska
hänsyn till riksintresse för kommunikationer tas så
att riksintresset inte riskerar att skadas.
Vid planläggning och lovgivning ska hänsyn till
möjligheterna att ordna goda trafiklösningar utifrån
övergripande strategier i översiktsplanen beaktas.
För orterna är ’Trafiknätsanalys för Heby kommun’
vägledande.
Vid exploatering inom 150 meter från väg och
järnväg med farligt gods bör risksituationen
bedömas. En riskanalys bör utgöra ett av underlagen
i planhandlingarna. Risksituationen kan under
särskilda omständigheter behöva utredas även
utanför 150 meters avstånd.
Vid detaljplaneläggning i områden som kan påverkas
av tranportleder för farligt gods bör utredning
genomföras för att säkerställa att risken för
människors hälsa och miljön inte påverkas negativt.
För samtliga utvecklingsområden i anslutning till
de större vägnäten i kommunen bör hänsyn tas till
luftföroreningar vägtrafiken ger upphov till.

Flyg

I Heby kommun finns ingen flygplats av
riksintresse. Kommunen påverkas dock indirekt av
intilliggande flygplatser. 55 kilometer runt om Ärna
i Uppsala kommun respektive Västerås flygplats
sträcker sig så kallade MSA-områden (Minimum
Sector Altitude) som båda berör Heby kommun.
Inom MSA-ytan finns restriktioner för hur höga
byggnadsverk som får uppföras.

7. RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Kraftledningar

I kommunens östra del har Svenska kraftnät två
parallella 400 kV-ledningar och i kommunens
västra delar finns en 220 kV-ledning.

Svenska kraftnäts magnetfältspolicy anger
magnetfältsvärde 0,4 mikrotesla i byggnader där
människor vistas varaktigt (inte nödvändigtvis
dagligen). Som schablonavstånd anges att
byggnader i vilka människor vistas dagligen
med avseende på magnetfält bör placeras minst
80 meter från en 220 kV-ledning och minst 130
meter från en 400 kV-ledning. Dessa avstånd är
baserade på maximerat årsmedelströmvärde och
är att anse som en rekommendation till beslutande
myndighet. Magnetfältsvärdet kan också beräknas
utifrån en lednings faktiska strömlast. När två eller
fler kraftledningar löper parallellt med varandra
påverkas magnetfältet. För att fastställa hur långt
från ledningarna ny bebyggelse bör placeras för att
uppfylla Svenska kraftnäts magnetfältspolicy bör på
sikt en magnetfältsberäkning genomföras
Riktlinjer: Vid etableringar i områden som kan
påverkas av magnetfält från kraftledningar ska
Svenska kraftnäts rekommendationer följas

Teknisk försörjning
Dricksvatten

Inom Heby kommun finns goda tillgångar på
grundvatten. Dessa är framför allt lokaliserade
i anslutning till de åsstråk som löper genom
kommunen, se karta 15.

För grundvatten finns miljökvalitetsnormer och
statusklassningar för kemisk och kvantitativ status.
Grundvattenförekomster i kommunen håller
idag generellt god status både avseende kemisk
sammansättning och kvantitet. Dock föreligger
risk att kemisk status inte uppnås 2015 för delar
av Enköpingsåsen. Här har förhöjda kloridhalter i

vattnet längs riksväg 56 uppmätts, och bedömning
att stor föroreningsrisk föreligger har gjorts.
Den planerade ombyggnationen av riksväg 56
innebär att vägen flyttas bort från åsen på sträckan
Stingtorpet – Tärnsjö, en flytt av vägen bör ge en
betydligt lägre riskbild för grundvattnet i åsen.

Dokument antogs av Miljö- och Byggnämnden 16
juni 2009.

Det finns kapacitet att öka antalet anslutna till
samtliga av kommunens vattenverk. Det finns
idag åtta stycken reservoarer som är väl tilltagna i
dimensionering. Dessa bedöms klara en eventuell
utbyggnad av antalet anslutna.

Dagvatten

För att säkerställa tillgången till vatten av god
kvalitet inom kommunens verksamhetsområde
skyddas kommunala vattentäkter genom beslut om
vattenskyddsområde. Utredning och omprövning av
kommunens vattenskyddsområden pågår.

På kommunens landsbygd, utanför orterna
Heby, Östervåla, Tärnsjö, Morgongåva, Harbo,
Vittinge, Runhällen, Huddunge och Haga, sker
vattenförsörjning enskilt.

Avlopp

I de åtta större orterna samt i Haga, ansvarar
kommunen för verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Avloppsreningsverk finns på sju orter, i
Heby, Morgongåva, Runhällen, Huddunge, Tärnsjö,
Östervåla och i Haga. Spillvatten från Harbo leds
till Östervåla avloppsreningsverk. Spillvatten från
Vittinge leds till Morgongåva.
Boende i områden som inte omfattas av
kommunens verksamhetsområden har enskild
avloppsförsörjning. Miljöförvaltningen uppskattar
att det i kommunen finns ca 2400 fastigheter med
enskild vatten- och avloppsförsörjning. Standard
och kvalitet på de enskilda lösningarna varierar.

Arbete med inventering av enskilda avlopp pågår
och riktlinjer för anläggningarnas utformning finns
i Riktlinjer för enskilda avlopp inom Heby kommun.

Riktlinjer: I samband med upprättande av detaljplan
bör undersökas om utökning av verksamhetsområde
för VA är lämpligt.
I samband med med eventuell exploatering bör
arbete med dagvattenlösningar studeras vidare för
varje utvecklingsområde och hänsyn tas framförallt
i områden med skyddade områden så som
vattentäkter.
Inom kommunens verksamhetsområden, det vill
säga där kommunalt vatten och avlopp finns, har
kommunen också ansvar för dagvattenhanteringen.
Generellt bedöms kapaciteten i ledningsnätet som
god.

Utifrån målsättningar för vattenstatus kommer
dock behovet av åtgärder för en bättre rening av
dagvattnet att öka. Idag finns det, med undantag för
ett mindre infiltrationsmagasin i Morgongåva, inom
kommunen inte några anläggningar för rening av
dagvatten.
För kommunens VA-verksamhetsområden som
helhet redovisas riktlinjer i Allmänna bestämmelser
för användande av Heby kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning, ABVA. Dokument antogs av
Kommunfullmäktige 9 dec 2008.
Riktlinjer: Vid planläggning och lovgivning
ska hänsyn tas till möjligheterna att ordna en
miljömässigt och ekonomiskt långsiktig vatten- och
avloppsförsörjning.
VA-plan för Heby kommun är vägledande vid
planläggning och lovgivning.

Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N

13

7. RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Avfallshantering

Ansvaret för avfall från hushåll är uppdelat på
olika aktörer. Producenterna ansvarar för att samla
in och återvinna till exempel förpackningar och
tidningar. Kommunerna ska hantera det avfall
där producentansvar inte införts. Heby kommun
äger tillsammans med Enköpings kommun samt
kommunerna i Västmanlands län VafabMiljö AB,
och ansvaret för avfallshanteringen är uppdelat
mellan kommunerna och VafabMiljö AB. Gemensam
inriktning för arbetet med avfallshantering pekas
ut i den regionala avfallsplanen. Fyra övergripande
inriktningsmål pekas ut:
-Den totala mängden avfall och avfallets farlighet
ska minska.
-De resurser som finns i avfallet ska tas tillvara.
-Avfall ska hanteras på ett säkert sätt med avseende
på hälsa och miljö.
-Avfallshanteringen ska svara upp emot samhällets
och kundernas krav på ekonomi, service och kvalitet.
På kommunal nivå styrs verksamheten för
utföraren samt avfallshanteringen hos kommunens
fastighetsägare genom Renhållningsordning för
Heby kommun.

För att åstadkomma en långsiktigt hållbar
avfallshantering är det mycket viktigt att frågan
behandlas vid planläggning och ges utrymme redan
i tidiga skeden av en detaljplaneprocess.

Riktlinjer: Vid planläggning och lovgivning ska
hänsyn tas till möjligheterna att ordna en långsiktigt
hållbar hantering av hushållsavfall.

Vattentornet i Morgongåva
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Riktlinjer och mål i den regionala och kommunala
avfallsplanen är vägledande vid planläggning och
lovgivning.

Elektroniska kommunikationer

Tillgången till IT-infrastruktur har blivit en allt
viktigare förutsättning för att människor ska kunna
delta och verka i samhället oavsett var de bor och
om de bor i glesbygd eller ej. Tjänster som Internet,
IP-telefoni och TV via bredbandet ställer allt högre
krav på överföringskapaciteten. I framtiden kan
vi också förvänta oss ett större beroende av olika
former av e-tjänster så som läkarbesök online och
liknande. IT-infrastrukturen är därför en viktig del
i det regionala och lokala utvecklingsarbetet.

Utbyggnad av kommunikationsnät och tjänster
görs idag av privata operatörer helt på kommersiell
grund. Kommunen har dock en samordnande roll i
arbetet med utbyggnad av IT-infrastruktur.

Den vanligaste formen av bredbandsanslutning,
ADSL, sker via kopparledningar i det fasta
telefonnätet. Denna anslutningsform når idag
i stort sett samtliga hushåll i kommunen. I de
sex större orterna i kommunen finns idag också
tillgång till bredband via optisk fiber. Fiber är det
media som ger högst kapacitet och utgör den mest
driftsäkra bredbandslösningen. Bredband kan
också tillhandahållas trådlöst via 3G-näten. Den
trådlösa tekniken är idag inte lika driftsäker som
fiber och kapaciteten i nätet delas mellan antalet
användare i täckningsområdet. 3G-nätens täckning
varierar på kommunens landsbygd men i tätorterna
är täckningen god.
Övergripande inriktning för kommunens arbete
är att få till stånd en infrastruktur där så många
som möjligt får tillgång till digitala tjänster av
god kvalitet. Anslutning vid nybyggnation faller
under byggherrens ansvar, men för att få till stånd
en välutbyggd infrastruktur kan kommunen
stödja utbyggnad på ställen där marknaden
inte förmår lösa de behov som finns. Genom
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samordning med annan infrastrukturutbyggnad
kan bredbandstäckningen i kommunen på sikt
förbättras. Samordnad planering på regional nivå
och över länsgränserna är viktigt i strävan mot en
robust IT-infrastruktur. Mål på nationell nivå, och
inriktning i länet, anger att 90 % av alla hushåll och
verksamheter år 2020 ska ha möjlighet att erhålla
100 Mbit/s.
Riktlinjer: Vid planläggning och lovgivning
ska hänsyn till utbyggnadsmöjligehter för ITinfrastruktur tas.

Fjärrvärme

Idag finns fjärrvärmenät i orterna Heby, Östervåla,
Morgongåva och Tärnsjö. Möjligheten att ansluta
ny bebyggelse till befinligt när- eller fjärrvärmenät,
säväl som eventuellt behov av att avsätta utrymme
för gemensamma värmelösningar, beaktas vid
planläggning.

Naturvård

Riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB
gäller för ett antal områden i kommunen. Dessa
områden har olika naturvärden som ska skyddas
och skada får inte ske på områdenas kärnvärden.
Riktlinjer: Vid planering och lovgivning ska
hänsyn till riksintresse för naturvården tas så att
riksintressets kärnvärden inte riskerar att skadas.

Exlopatering i eller i närheten av ett område av
riksintresse ska alltid föregås av särskild prövning
av exploateringens påverkan på områdets utpekade
värden.
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla
naturområden inom EU. Syftet är att värna om de
arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse
för EU-länderna. Natura 2000-områden är av
riksintresse.

Riktlinjer: I områden med natura 2000-skydd
ska lovgivning och tillståndsprövning ske
med tillämpning av för området utfärdade
bevarandeplaner så att områdenas kärnvärden inte
riskerar att skadas.
Om konflikt föreligger mellan olika riksintressen
ska MB 3 kap 10 § beaktas och företräde ges sådan
användning som främjar en långsiktig hushållning
med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.
Utöver riksintressen för naturvården finns även
andra områden inom kommunen som omfattas
av någon form av formellt skydd av naturmiljön.
Dessa innefattar nationalpark, naturreservat,
biotopskyddsområden, områden som omfattas av
naturvårdsavtal samt strandskyddade områden.
Inom dessa områden måste planläggning och
lovgivning ske med tillämpning av för området
utfärdade skyddsbestämmelser och gällande
lagstiftning. Områden med skyddad natur redovisas
på karta 4.
Inom kommunen finns även inventerade miljöer
med höga naturvärden som inte omfattas av någon
form av formellt skydd. Dessa är klassificerade i tre
nivåer och redovisas på karta 5.

Riktlinjer: Vid planläggning och lovgivning
bör effekter på miljöer utpekade i naturvårdsprogrammet utredas och möjligheter att minimera
negativa effekter på utpekade områden ska beaktas.
Utifrån områdets klassning avgörs hur det ska viktas
i förhållande till andra motstående intressen.
Heby kommun kommer på sikt att ta fram ett Miljöoch naturvårdsprogram. Programmet kommer, när
det är antaget, att ersätta nu gällande riktlinjer.
Inventering av våtmarker har genomförts.

Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N
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Områdena redovisas på karta 6.

Riktlinjer: Vid planläggning och lovgivning bör
våtmarker med höga och mycket höga värden
beaktas så att negativa effekter på dessa miljöer så
långt det är möjligt minimeras.
I samband med planläggning av områden som kan
komma att påverka våtmarker med höga och mycket
höga värden bör en utredning av förutsättningarna
för att minimera påverkan genomföras så att
negativa effekter på dessa miljöer kan minimeras.
Ytterligare planeringsunderlag att beakta är
inventering av ängs- och hagmarker, inventering
av nyckelbiotoper, inventring av skyddsvärda
kulturträd samt våtmarker utpekade i
myrskyddsplan. Se karta 7.

Kulturmiljövård

Områden av riksintresse för kulturmiljövården
enligt 3 kap 6 § MB finns utpekade på två platser i
kommunen, Örsundaåns dalgång och Huddunge by.

Riktlinjer: Vid planläggning och lovgivning ska
hänsyn till riksintresse för kulturmiljövården tas så
att riksintressets kärnvärden inte riskerar att skadas.
Om konflikt föreligger mellan olika riksintressen
ska MB 3 kap 10 § beaktas och företräde ges sådan
användning som främjar en långsiktig hushållning
med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

Aspnäs gårdskyrka
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Idag finns i Heby kommun fyra byggnadsminnen
enligt 3 kap lag (1988:950) om kulturminnen m m.
Anders Olsgården och Jan Ersgården i Huddunge
by, Harbonäs säteri samt Östervåla gästgiveri. Inom
dessa områden ska planläggning och lovgivning
ske med tillämpning av för området utfärdade
skyddsbestämmelser och gällande lagstiftning.

Fornlämningar skyddas enligt lag. Det lagliga
skyddet gäller även de fornlämningar som idag inte
är kända. Via riksantikvarieämbetets hemsida och
systemet FMIS lämnas information om kända fasta
fornlämningar.

Inom kommunen finns även inventerade miljöer
med höga kulturmiljövärden. Dessa innefattar
inventering redovisad i kulturminnesvårdsprogram
samt inventering av odlingslandskap och visas på
karta 8.
Riktlinjer: I samband med planläggning av
områden som kan komma att påverka inventerade
miljöer med höga kulturvärden bör en utredning
av förutsättningarna genomföras så att negativa
effekter på utpekade miljöer kan minimeras.
Kulturminnesvårdsprogram för Heby kommun är
vägledande vid planläggning och lovgivning.

Friluftsliv
Området vid Nedre Dalälven är klassat som
riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap
2 § MB samt riksintresse för friluftslivet enligt 3
kap 6 § MB.
Riktlinjer: Vid planering och lovgivning ska
hänsyn till riksintresse för friluftslivet tas så att
riksintressets kärnvärden inte riskerar att skadas.

Om konflikt föreligger mellan olika riksintressen
ska MB 3 kap 10 § beaktas och företräde ges sådan
användning som främjar en långsiktig hushållning
med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.
Naturområden i anslutning till kommunens tätorter
har genom sin lättillgänglighet ett särskilt värde
som rekreationsområden.
I kommunens kommande miljö- och
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naturvårdsprogram kommer en översyn tätortsnära
natur genomföras för att säkerställa att värdefull
tätortsnära natur inte bebyggs.
Riktlinjer: Vid planläggning och lovgivning ska
effekterna på tätortsnära rekreationsområden
beaktas.

buller utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas
med hänsyn till buller.
Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan
placeras och att yttre åtgärder kan utformas så att
gällande maximalnivå vid uteplats i anslutning till
bostad uppfylls.

Vid planläggning av områden som kan komma att
påverka tillgången till tätortsnära natur bör utredas
vilken påverkan exploateringen medför så att
tillgången till miljöer för rekreation kan säkras.

Vid avsteg från gällande riktvärden ska bebyggelsen
placeras så att gällande råd och riktlinjer om
bullerutsatta bostäder tillämpas.

Miljö- och riskfaktorer

Sedan slutet av 1990-talet arbetar länsstyrelserna
med att identifiera potentiellt förorenade områden,
det vill säga områden där det funnits någon typ av
verksamhet som kan ha spridit föroreningar till
omgivningen. I kommunen finns för närvarande
256 potentiellt förorenade områden registrerade.
62 av dessa har inventerats och riskklassats enligt
Naturvårdsverkets metodik för inventering av
förorenade områden, MIFO. 24 av de inventerade
områdena i kommunen är prioriterade för vidare
undersökningar och vid behov åtgärder.

I Risk- och sårbarhetsanalys för Heby
kommun sammanfattas den övergripande
riskbilden inom kommunen med fokus på de
kommunala verksamheterna. Analysen utgör
planeringsunderlag och en grund för kommunes
beredskapsplanering. I översiktsplanen redogörs
för de miljö- och riskfaktorer som huvudsakligen
har beröring på planeringen av mark- och
vattenanvändning.

Buller

För att få sunda och trivsamma boendemiljöer är
det viktigt att hänsyn till omgivningsbuller tas i
samhällsplaneringen. Inom kommunen finns såväl
permanenta som periodiska bullerkällor, dessa är
framför allt större vägar, järnvägen, skjutbanor,
motorsportbanor samt vissa industrier. Riksdagens
riktvärden ska generellt tillämpas vid planering
och lovgivning, dock finns det inom tätorterna
centrala och kollektivtrafiknära lägen där bostäder
och annan bebyggelse bör kunna uppföras trots att
riksdagens riktvärden för buller riskerar att inte
kunna uppnås.

Riktlinjer: Vid planläggning bör detaljplanen
säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre
åtgärder kan utformas så gällande riktvärden för

Förorenade områden

Vid eventuell exploatering av ett potentiellt
förorenat område måste området utredas och
eventuellt saneras innan exploatering sker.
Utrednings- och saneringsfrågor blir då föremål för
överenskommelser mellan exploatör och kommun.
Riktlinjer: Potentiellt förorenade områden
ska beaktas vid planläggning och lovgivning.
Exploatering på potentiellt förorenade platser ska
föregås av markundersökning för att klargöra
behovet av saneringsåtgärder.

Miljöfarliga verksamheter

I kommunen finns miljöfarliga verksamheter såväl
inom som utanför detaljplanelagda områden.
Etableringar som kan påverkas av miljöfarliga
verksamheter bedöms från fall till fall. Mer

om miljöfarliga verksamheter finns att läsa i
miljökonsekvensbeskrivningen.

Riktlinje: Vid planläggning ska skyddsavstånd till
miljöfarliga verksamheter beaktas.

Radon

Vid planläggning och lovgivning ska hänsyn till
förekomsten av markradon tas så att risk för
människors hälsa inte uppkommer. Generellt är
områden med ås- och grusmaterial att betrakta
som högriskområden och övriga områden klassas
som normalriskområden. Det går att bygga överallt
med avseende på markradon men olika krav på
radonskydd krävs utifrån risknivå.
I de nationella miljömålen finns ett delmål för
inomhusmiljön. Delmålet innebär att samtliga
byggnader där människor vistas ofta eller under
längre tid senast år 2015 ska ha en dokumenterad
ventilation. Radonhalten i inomhusluften i alla
skolor och förskolor skulle år 2010 vara lägre än
200 Bq/m3. Radonhalten i alla bostäder ska senast
år 2020 vara lägre än 200 Bq/m3.

Riktlinjer: Vid nybyggnation inom bedömda
högriskområden, områden med ås- och grusmaterial,
bör radonsäkert byggande tillämpas.
Vid nybyggnation inom områden med normalrisk bör
radonskyddat byggande tillämpas.

Transport av farligt gods

Det är inte lämpligt att lokalisera känslig
bebyggelse, såsom bostäder, sjukhus, vårdlokaler,
förskolor och skolor, i direkt anslutning till
transportleder (väg, järnväg) för farligt gods.
Inom kommunen är väg 56, 72, 254 samt 272
rekommenderade vägar för transport av farligt
gods. Det är framförallt på riksvägarna, väg 56
och väg 72, samt på järnvägen som en stor del
godstransporter sker.

Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N
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Riktlinjer: Vid exploatering inom 150 meter från
transportled med farligt gods bör risksituationen
bedömas. En riskanalys bör utgöra ett av underlagen
i planhandlingarna. Risksituationen kan under
särskilda omständigheter behöva utredas även
utanför 150 meters avstånd.
Vid detaljplaneläggning i områden som kan påverkas
av tranportleder för farligt gods bör utredning
genomföras för att säkerställa att risken för
människors hälsa och miljön inte påverkas negativt.

Risk för skred och ras

Markens beskaffenhet utifrån ett geotekniskt
perspektiv är avgörande för dess lämplighet för
byggnation. Grova värderingar kan göras utifrån
topologi och geologiska kartor.

Riktlinjer: I förekommande fall bör geotekniska
undersökningar genomföras för att säkerställa att
risk för människors hälsa inte förekommer.
Vid planläggning och lovgivning ska hänsyn till
geotekniska förutsättningar tas så att risk för
människors hälsa inte uppkommer.
Regional klimatanpassningsplan för Uppsala
län, Länsstyrelsens meddelandeserie 2011:16, är
vägledande.

Översvämning

Örsundaån

18

Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N

Kartering av översvämningsrisker finns
inom Heby kommun idag för vattendragen
Dalälven och Tämnarån. Se karta 12 och 13. I
Risk- och sårbarhetsanalys för Heby kommun
listas ytterligare ett antal områden där risk för
översvämning kan förekomma. På länsnivå finns
genomgång av riskområden i den regionala
klimatanpassningsplanen.

Vägledning kring byggande nära översvämningsdrabbade vattendrag finns i länsstyrelsens skrift

Klimatanpassning i fysisk planering. Riktlinjerna
föreslår var man kan bygga utan att vidta
särskilda förebyggande åtgärder med avseende
på höga flöden. I de fall man önskar använda
översvämningshotad mark till annat än vad som
rekommenderas bör en riskanalys utföras för att
bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för
att begränsa konsekvenserna av höga flöden. Vid
beslut om markanvändning i anslutning till vatten
bör även risken för stranderosion beaktas.
Riktlinjer: I områden som hotas av 100-årsflöde
bör endast enkla byggnader som garage och uthus
uppföras.

I områden som hotas av högsta dimensionerande
flöde, dvs. där översvämningar beräknas ske mer
sällan än vart hundrade år kan samhällsfunktioner
av mindre vikt lokaliseras. Exempel är byggnader av
lägre värde, byggnader av mer robust konstruktion,
vägar med förbifartsmöjligheter, enstaka villor,
fritidshus och mindre industrier med liten
miljöpåverkan.
Endast i områden som inte hotas av 100-årssflöde
eller högsta dimensionerande flöde bör riskobjekt
och samhällsfunktioner av betydande vikt
lokaliseras. Detta kan vara offentliga byggnader,
t.ex. sjukhus, vårdhem, skolor, infrastruktur
av stor betydelse såsom riksvägar och andra
vägar utan reella förbifartsmöjligheter, järnväg,
VA/avfallsanläggningar, el- /teleanläggningar
samt industrier med stor miljöpåverkan eller
andra industriområden. Även sammanhållen
bostadsbebyggelse bör placeras ovanför nivån för
högsta dimensionerande flöde.

Klimatanpassning

I ett längre perspektiv är det viktigt att
uppmärksamma de riskfaktorer som ett
förändrat klimat kan föra med sig. I den regionala
klimatanpassningsplanen redogör länsstyrelsen
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för förväntad utveckling utifrån ett ändrat klimat
och de huvudsakliga risker detta för med sig. Inom
de närmaste 100 åren kan medeltemperaturen
förväntas öka, ökade mängder nederbörd väntas
också. Detta kan medföra allvarliga konsekvenser
för infrastruktur och teknisk försörjning så som
vägar, elsystem och avlopp. Även andra system kan
komma att påverkas.

Huvudsakliga risker som uppmärksammas
i den regionala klimatanpassningsplanen är
översvämning, ras, skred och erosion, höjd
havsvattennivå samt högre temperaturer. Av dessa
är framförallt risken för översvämningar och
följderna av en höjd temperatur aktuella för Heby
kommun. I ett fortsatt arbete behöver kommunen
gemensamt med länsstyrelsen jobba vidare med att
utveckla åtgärder för klimatanpassning.

Vattenkvalitet i sjöar och vattendrag

Igenväxning, regleringar och föroreningar utgör
potentiella hot mot vårt ytvatten. För ytvatten finns
miljökvalitetsnormer och statusklassningar för
kemisk och ekologisk status. Aktuell information
om status i specifika sjöar och vattendrag erhålls
via vatteninformationssystemet VISS.
Heby kommun delas i två avrinningsområden,
Norra Östersjöns vattendistrikt och Bottenhavets
vattendistrikt. För respektive vattendistrikt finns
föreskrifter och åtgärdsprogram som syftar till att
uppnå och bibehålla god status i vattendragen.

Knappt hälften av sjöarna i Heby kommun uppnår
endast måttlig ekologisk status, bland annat på
grund av övergödning. Övriga sjöar uppnår god
ekologisk status. Bedömningen är att hälften av
sjöarna inte kommer att uppnå god ekologisk
status till 2015. För vattendragen uppnår knappt
en tredjedel god ekologisk status och resterande
bedöms inte nå god status till 2015. Den största
anledningen till detta är övergödning. Vidare har
samtliga sjöar och vattendrag i Heby kommun

för höga halter av kvicksilver och uppnår inte en
god kemisk status. För kemisk status exklusive
kvicksilver uppnår alla vattenförekomster god
status.

Två vattendrag i kommunen har dålig ekologisk
status. Örsundaån har en dålig ekologisk status
beroende på markanvändning och fysisk påverkan
i området. Skattmansöån har också en dålig
ekologisk status som främst beror på övergödning.

I den dagvattenutredning som genomförts för
kommunen konstateras att halter och mängder
av kväve och fosfor inom Heby kommuns
avrinningsområden varierar mycket. De högsta
halterna finns i anslutning till jordbruksmark och
tätorten Heby. Även i området kring sjön Tämnaren
är belastningen hög.

Längs vattendragen Tämnarån och Örsundaån
ligger mycket jordbruksmark i direkt anslutning till
vattendragen. Rinnsträckan är kort och näringen
hinner inte sedimentera. De stora möjligheterna
till minskad näringsbelastning till Tämnarån och
Örsundaån finns inom jordbruksområdena. Fortsatt
samarbete med lantbrukare rekommenderas för att
uppmuntra till frivilliga åtgärder. För Heby kommun
kan en dagvattenpolicy och dagvattenplan vara ett
bra verktyg för att fortsätta arbeta förebyggande
och på ett organiserat sätt med frågan.

Värdefulla ämnen och material
I Heby kommun finns ett område av riksintresse
avseende värdefulla ämnen och material enligt
3 kap 7 § MB, det är Banmossen där det finns
förekomst av Wollastonit.

Naturtillgångar i form av värdefulla ämnen och
material kan ha stor ekonomisk betydelse både
nationellt och lokalt och bör därför skyddas mot
åtgärder som väsentligt försvårar pågående eller
framtida utvinning.

I kommunen finns flera områden som är intressanta
vad gäller mineralförekomster. Aktuell information
om fyndigheter, bearbetningskoncessioner,
undersökningstillstånd och torvkoncessioner
erhålls via karttjänst på SGU:s hemsida.
Materialförsörjning är en fråga som bör ses i ett
regionalt perspektiv och arbete med en regional
materialförsörjningsplan pågår.

Riktlinjer: Vid planläggning och lovgivning
bör hänsyn tas till möjligheterna att bedriva
täktverksamhet. Tillkommande spridd bebyggelse,
som kan komma att utgöra hinder för en sådan
verksamhet, bör inte tillåtas.

Riktlinjer: Vid planläggning och lovgivning ska
effekterna på vattenområden som riskerar att
inte nå eller bibehålla ”god status” utredas för att
säkerställa att vattenkvalitetsnormer inte överskrids.
För vattendrag som är förorenade, igenväxta eller
på annat sätt skadade bör behov av åtgärder för ett
bevarande eller återställande inventeras.
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Energi
I Heby kommun finns goda förutsättningar för lokal
energiproduktion. I kommunen finns stora arealer
mark att tillgå. Vidare är kommunen mycket väl
etablerad på entreprenörs- och företagssidan med
lång tradition inom en rad olika områden.
Siktet är inställt på att kommunen år 2030 ska
vara nettoproducent av förnybar energi. För att nå
målsättningen krävs både energieffektiviseringar
och ytterligare energiproduktion.

Heby kommun har i sitt närområde flera universitet
och högskolor, som det kan etableras samarbeten
med. Heby kommun är också medlem i Förbundet
Agenda 21 i Västmanland. Denna förening driver ett
antal framtidsprojekt inom ramen för bland annat
fossilfritt. Fortbildning kommer sannolikt att bli en
viktig fråga inom resurs- och energieffektivitet.
Arbetsmål för Heby 2030, baserat på samma
befolkningsmängd som idag, är följande:

-Energi för uppvärmning, uppgår till 1 486 GWh och
all energi är från förnybara och lokala energikällor.
-Den totala energiproduktionen är ca 350 GWh, d.v.s.
i nivå med energianvändningen på 1970-talet.
-En total elenergiproduktion på 190 GWh, varav ca
60 GWh skall försäljas på årsbasis.
-Nettokostnaden för den totala
energiproduktionen, skall med hänsyn tagas till
elproduktionsförsäljningen, uppgå till 25 % av
dagens totala energikostnad räknat i dagens
penningvärde. Ett exempel biogas för att tydliggöra
hur målet skall utvärderas.
Solelanläggning i Heby tätort
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-Transportsektorns energianvändning skall till drygt
hälften vara med lokalt ursprung och förnybar

energi.
-Ca 10 % av all använd energi är nyttjande av
spillvärme.
För att nå framtidsscenariot kommer Heby
kommun och Sala-Heby Energi AB tillsammans
med andra aktörer exempelvis bilda nätverk och
engagera det lokala näringslivet i kommunen.

Vindbruk

Storskaligt vindbruk i de södra delarna av
kommunen bedöms med hänvisning till MSAområde kring Västerås flygplats i dagsläget inte
som kommersiellt gångbart då hindersfrihet ner
till 180 meter över havet krävs. I de norra delarna
av kommunen ser förutsättningarna bättre ut.
Vägledning och riktlinjer kring etablering av
vindkraftverk finns i Vindbruksplan för Heby
kommun.

Gårdsverk
Gårdsverk är mindre verk för produktion av energi
för den fastighet på vilket gårdsverket är uppställt.

Ett gårdsverk kan vara placerat i anslutning till
gårdsbebyggelsen, ekonomi- eller silobyggnad.
Gårdsverk medges inte inom, eller i omedelbar
närhet av, detaljplanerad tätort eller sammanhållen
bebyggelse. Gårdsverkets placering ska prövas
i förhållande till landskapsbilden och dess höjd
ska prövas i förhållande till omgivningens höjder,
befintliga byggnader, vegetation och dylikt.

Landsbygden

Nytänkande, entreprenörskap och modern teknik
skapar nya möjligheter för boende och företagande
på landsbygden, och landsbygden har i sig en
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avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart
samhälle. I tidigare avsnitt beskrivs förutsättningar
för energiproduktion på kommunens landsbygd.
Förutom goda förutsättningar för energiproduktion
erbjuder landsbygden också möjligheter till
attraktivt boende och annan näringsverksamhet,
inte minst inom besöksnäringen.

Spridd bebyggelse

Viss bebyggelse i kommunen är belägen på den
rena landsbygden. Det handlar oftast om torp
och gårdar av varierande storlek. Den spridda
bostadsbebyggelsen är vanligen belägen i kanten
av öppna partier av jordbruksmark och på randen
mot skogsområden. Mindre och medelstora gårdar
ligger vanligen samlade i mindre byar. Viktiga för
karaktären på by- och gårdsmiljöerna är de många
ekonomibyggnaderna på varje gård.

Kommunens glesa struktur, med en stor andel
bostadsbebyggelse i form av mindre gårdar spridd
på den rena landsbygden, tilltalar många som ett
attraktivt boende. Kopplat till begreppet livskvalitet
är det viktigt att värna möjligheten att välja ett
boende utanför orter och bybildningar även om
det ur ett samhällsekonomiskt och miljömässigt
perspektiv många gånger inte kan anses rationellt.
En strävan bör dock vara att nytillkommande
bebyggelse i möjligaste mån lokaliseras till lägen
där ett ökat befolkningsunderlag innebär ett stöd
för befintlig service och kollektivtrafik.
Riktlinjer: Etablering av bostadsbebyggelse och
verksamheter på landsbygden uppmuntras och bör
om möjligt styras till goda kommunikations- och
servicelägen.
Vid nybyggnation ska hänsyn tas till landskapsbild
samt natur- och kulturvärden på platsen. Råd och
anvisningar i kulturminnesvårdsprogram beaktas.

Småorter

I kommunen finns ett antal områden med samlad

bebyggelse där invånarantalet understiger SCB:
s tätortsdefinition på 200 personer. Kommunens
småorter är att betrakta som bostadsområden,
där olika former av offentlig och kommersiell
service söks i närliggande tätort. Goda
kommunikationsmöjligheter är viktiga för
småorterna och en strävan bör vara att samtliga
småorter kollektivtrafikförsörjs. I småorterna
förväntas ingen utbyggnad i större omfattning,
men enstaka nybyggnationer kan ske. För att hålla
orterna samman bör ny bebyggelse lokaliseras
i nära anslutning till befintliga tomter. Teknisk
försörjning löses med fördel gemensamt inom
småorterna.

Fritidshusområden

Det finns ett tiotal fritidshusområden av varierande
storlek i Heby kommun. I dessa områden regleras
byggrätten genom detaljplan och i några av
områdena finns utbyggnadsmöjligheter inom
befintliga detaljplaner. I de två största områdena
Vansjö/Nordsjö och Östa är utbyggnad av
kommunalt vatten- och avlopp högt prioriterat
och efter att hållbara lösningar för den tekniska
försörjningen i områdena säkrats kan man tänka
sig ett större bebyggelsetillskott och en inriktning
mot en ökad andel permanentboende i respektive
område.

Bebyggelsen längs Vansjöns östra strand fördelas
på ett antal detaljplaneområden och skulle
med fördel kunna utvecklas mot ett större
sammanhängande bebyggelseområde. Mellan
planområdena finns skogsbeklädda strandremsor
där placering av ny bebyggelse endast skulle få en
mindre inverkan på landskapsbilden i området.
Nytillskott av bebyggelse bör lokaliseras till sjöns
östra sida för att så långt det är möjligt bevara sjöns
motsatta sida relativt orörd.
Delar av Östa är planlagt för fritidshus och stugby.
Inom området finns ett större antal fritidshus,
flera badplatser, vandringsleder samt camping.

Det är önskvärt med en utveckling där värden för
friluftlivsturism bättre kan nyttjas. Olika former av
näringsverksamhet inom turismbranschen, men
även utökade boendemöjligheter, skulle kunna ge
positiva effekter för området och för kommunen
som helhet. På sikt kan man tänka sig att Östa
utvecklas till en stödjepunkt för besöksnäringen i
Dalälvsområdet.
I övriga planområden med fritidshus bör
karaktären av fritidshusområde bevaras.

Livsstilsboende

Intresset för olika typer av temaboenden på
landsbygd har vuxit de senaste åren.

I Dalälvsområdet finns goda förutsättningar för
en utveckling av boende med inriktning på fiske
och friluftsliv. Områden i anslutning till befintlig
bebyggelse på Östa lämpar sig väl för denna typ av
konceptboende.
Kring Julmyra är ett område med inriktning
på hästhållning under framväxt. Området kan
på sikt utvecklas till att bli ytterligare en tätort
i kommunen. Vid planering för kommunens
verksamheter och i planering av infrastruktur
och kollektivtrafik måste hänsyn till de planerade
utbyggnaderna i Julmyra tas.

Andra platser i kommunen kan lämpa sig för
planering för liknande koncept i mindre skala, en
omfattning om 5-15 tomter kan anses lämplig. En
exploatering av denna omfattning kräver vidare
utredning innan eventuell exploatering, samt att
ytterligare plandokument uppförs. Bland annat bör
frågor om VA-verksamhetsområde tas i beaktande.

Hållbar landsbygdsutveckling

Tillgången till bördig mark för jord- och skogsbruk
är viktig för en långsiktigt hållbar utveckling. I
framtiden kan även behovet av odlingsområden
för produktion av bioenergi komma att öka,
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och med förestående klimatförändringar kan
jordbruksmarken förväntas bli allt mer värdefull.

Såväl skogs- som jordbruksmark behöver nyttjas
effektivt och ansvarfullt. I miljöbalken anges att
jord- och skogsbruk är av nationell betydelse, och
att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen vilka inte går att tillgodose på
på annat vis. Miljöbalken anger även att skogmark
som har betydelse för skogsnäringen så långt det är
möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra ett rationellt skogsbruk.
Betydelsen av biologisk mångfald och sociala och
kulturella värden hos jord- och skogsbruksmark
lyfts också i miljökvalitetsmålen levande skogar
och ett rikt odlingslandskap. En långsiktigt hållbar
landsbygdsutveckling förutsätter en utveckling i
enlighet med miljökvalitetsmålen.

Brukandet av jord och skog har också en
direkt inverkan på bilden av landskapet
I och med införandet av den europeiska
landskapskonventionen har Sverige åtagit sig att
skydda, förvalta och planera för vårt landskap
i enlighet med konventionens intentioner.
I rapporten Karaktärslandskap Uppland
identifieras i kommunen ett antal övergripande
landskapskaraktärer med olika känslighet för
påverkan från bebyggelse och andra typer av
förändringar i landskapet. Rapporten utgör ett
bra underlag för bedömningar av påverkan på
landskapsbild.

Riktlinjer: Brukningsvärd jordbruksmark, som
inte ligger i direkt anslutning till någon av
kommunens åtta orter eller i de särskilt utpekade
kommunikationsstråken, ska så långt det är möjligt
skyddas från exploatering.
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Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen,
och som inte ligger i direkt anslutning till någon av
kommunens åtta orter eller i de särskit utpekade
kommunikationsstråken, ska så långt det är möjligt
skyddas mot exploateringar som påtagligt kan
försvåra för skogsbruket.
Om konflikt föreligger mellan olika markintressen
ska MB 3 kap. 10 § beaktas och företräde ges sådan
användning som främja en långsiktig hushållning
med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.
I kommunens kommande arbete med en Miljöoch naturvårdsplan kommer klassificering av
naturområden att genomföras. När programmet
är klart kommer det att underlätta arbetet med
planering kopplat till naturmiljöer.
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Tätorter och bygdecentra
Följande avsnitt presenterar översiktligt tätorterna
i Heby kommun och dess förutsättningar.

För riktlinjer för respektive sakområde hänvisas till
kapitel 7.
För mer detaljerade förutsättningar
angående tätorterna hänvisas till
Miljökonsekvensbeskrivningen.

passerar Heby tätort. I nord-sydlig riktning, från
Gävle ner till Norrköping, löper riksväg 56. I östvästlig riktning går riksväg 72 samt Dalabanan.

I ett regionalt perspektiv är det viktigt för
Heby tätort att det finns goda kommunikationsmöjligheter till grannkommunernas huvudorter.
Riksväg 72 utgör anslutning till Uppsala och Sala.
Länsväg 254 utgör anslutning till Enköping.

Heby är kommunens till invånarantalet största
ort. Här finns också en stor del av kommunens
arbetstillfällen samlade. Orten utgör kommunens
administrativa centrum och här finns en stor
del av den offentliga servicen. Heby fungerar
genom sitt läge i anslutning till två riksvägar
samt järnvägen som ett infrastrukturnav, men är
genom sitt serviceutbud också en målpunkt i sig.
Förutsättningar i Heby tätort bör utredas vidare i
en fördjupad översiktsplan för orten.

Befolkning
I Heby tätort bor idag ungefär 2600 personer och
på omkringliggande landsbygd inom Västerlövsta
socken ytterligare ungefär 900 personer.

Infrastruktur
Nationella/regionala stråk
Tre mycket viktiga nationella/regionala stråk

Kommuninterna samband
Heby tätort försörjer ett större omland med
service. Viktiga målpunkter inom orten ska vara

Gävle 90 km

Heby

Utbyggnad av bostäder i befintliga planområden
tillåter en ökning av befolkningen med cirka 220
personer. Ytterligare planläggning för bostäder
kan inom perioden fram till 2030 komma att
behövas utifrån en viljeriktning där ett ökat
underlag för service och kollektivtrafik i ett
sydligt kommuncentrum prioriteras. Tänkbara
utvecklingsområden för bostäder utanför detaljplan
pekas ut som utredningsområden i översiktsplanen.

Korsningen där Brogatan möter riksväg 72 bör av
trafiksäkerhetsskäl byggas om till cirkulationsplats.
Vid en eventuell ombyggnation kan lämpligen ett
större grepp på området kring genomfarten tas
för att hitta åtgärder som skapar en mer estetiskt
tilltalande miljö längs riksvägen.

56

Dalabanan
Uppsala 50 km

Sala 17 km
72

254

\

Enköping 40 km

Betydelsefulla kommunikationsstråk Heby tätort
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lättillgängliga för gång- och cykeltrafikanter, men
ska också vara lättåtkomliga för personer som reser
in från andra delar av kommunen. Busshållplatser
bör om möjligt lokaliseras i anslutning till viktiga
målpunkter och parkeringsbehov tillgodoses
inom rimligt avstånd. På sikt bör resenärer från
Morgongåva och Vittinge ges möjlighet att stiga av
bussen i direkt anslutning till vårdcentralen. Gångoch cykelväg som binder samman orterna Vittinge,
Morgongåva och Heby bör anläggas.
Ortsinterna samband
Viktiga målpunkter inom orten är affärscentrum
vid Kyrkvägen, busshållplats och tågstation, skola,
vårdcentral och sporthall. Det finns gångbanor
som ansluter till dessa men det bör göras
förbättringar när det gäller handikappanpassning
av övergångsställen längs med stråk som leder till
viktiga målpunkter.

Det finns ett väl utbyggt system av GC-vägar i
centrala Heby. Några länkar som saknas pekas här
ut. På Idrottsvägen saknas en ca 100 m lång sträcka.
Vidare bör Industrivägen förses med cykelbana.
Vägen används som cykelväg för skolbarn som
skall under vägporten vid Idrottshallen. Idag är
miljön olämplig för cyklande då iordningställda
infarter saknas mot de olika företagen på
sträckan. En längsgående cykelbana på den norra
sidan skulle låsa punkter för in- och utfart mot
industritomterna, vilket är till gagn för cyklisternas
säkerhet. GC-vägar bör även byggas ut mot de
bebyggelsesamlingar som ligger strax utanför de
centrala delarna av Heby. De områden som avses
är Villervallan, Horrstaås, Horrsta samt Hedåsen.
För Villervallan, Horrstaås och Horrsta byggs
separerade GC-vägar intill väg 858, 254 respektive
väg 792, mot Hedåsen kan Grusbanan kompletteras
för cykeltrafik.
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Kyrkogatan
Längs Kyrkogatan är större delen av ortens
kommersiella utbud lokaliserat. Området är idag
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i huvudsak anpassat för bilburna trafikanter och
detta motverkar i stor utsträckning en utveckling
av områdets kvaliteter som centrumstråk. Miljön
längs Kyrkogatan bör utvecklas så att området ges
möjlighet att bli ”en plats man gärna besöker” och
”en plats där man gärna stannar en stund längre”.

och ger möjligheter att stärka underlaget för
kollektivtrafiken.

Idag fungerar torget som huvudbusshållplats,
men med en utökad tågtrafik bör tågstationen på
sikt utvecklas till en funktion som resecentrum
och även utgöra huvudhållplats för busstrafiken.
För att kunna tillskapa ett tillräckligt underlag
för en förbättrad tågtrafik behövs busslinjer som
matar trafikanter från omkringliggande orter och
landsbygd till anslutande tåg i Heby.

Offentlig service
Två vård- och omsorgboenden finns i
södra kommundelen, Tegelbacken i Heby samt
Rungården i Morgongåva. Sammanlagt finns på de
båda boendena 54 platser. Fram till 2030 bedöms
behovet av platser på särskilt boende öka även
utan en ökning av befolknignen. I anslutning till
Tegelbacken finns möjligheter att bygga ut, dock
kan detta, beroende på omfattning, behöva prövas i
detaljplan.

Kollektivtrafik
Inom kommunen går busslinjerna 865 via
Runhällen och Tärnsjö till Östervåla, 866 via
Huddunge och Harbo till Östervåla och 867
via Huddunge och Tärnsjö till Östervåla. Ut ur
kommunen går linjerna 848 till Uppsala respektive
Sala samt 225 till Enköping. Tågtrafik finns på
sträckan Uppsala - Sala.

Bostäder
Ny bostadsbebyggelse bör förläggas till befintliga
planområden. Idag finns, förutom strötomter,
exploateringsmark för småhus i området Horrsta
Backe och exploateringsmark för flerbostadshus
i planområdet Kronan. Utöver befintliga
planområden bör man vid lokalisering av ny
bostadsbebyggelse i mesta möjliga mån sträva efter
att hitta lämpliga lägen för förtätning inom ortens
befintliga struktur. Möjligheter till bostadsbyggande
vid torget bör utredas närmare. För att kunna hitta
goda lägen för bostäder inom orten bör en högre
toleransnivå gällande bullerstörningar tillämpas
för platser som tillgodoser strävan efter att skapa
korta avstånd mellan olika funktioner på orten

Tillkommande bebyggelse ska beakta
olycksriskerna kopplat till transporter av
farligt gods på väg 72 samt järnvägen för att
olycksriskerna ska kunna minimeras.

Verksamheter
Ny bebyggelse avsedd för verksamheter bör
förläggas till befintliga planområden. För mer
storskalig, trafikalstrande verksamhet lämpar
sig ortens västra delar bättre för utbyggnad, då
dessa delar är lättåtkomliga för tung trafik från
riksvägarna.

Skola med undervisning från årskurs 1 till och med
årskurs 9 finns på orten.

Teknisk försörjning
Vattenverket i Heby försörjer även orterna
Morgongåva och Vittinge. Kapaciteten är god
och möjlighet att ansluta abonennter utifrån
planerad utbyggnad finns. Arbete med att etablera
reservvattentäkt pågår. Läge för ny reservvattentäkt
beräknas finnas utrett under 2013.
Reningsverket i Heby har en kapacitet på 4500
personenheter (pe). Idag är 2630 pe anslutna.
Grönstruktur
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Inom orten bör man sträva efter att så långt det är
möjligt tillskapa sammanhängande promenadstråk.
Miljöerna kring vattendragen bör utnyttjas bättre.
Större strövområden finns idag vid elljusspåret och
vid Ved-Kalles vid vattentornet, dessa är viktiga att
bevara.

Östervåla

Östervåla tätort fungerar som ett servicecentrum
för de norra kommundelarna. Orten utgörs av ett
geografiskt relativt sammanhållet samhälle, kring
vilket ett omland med en stor befolkning på många
smågårdar brer ut sig. Orten bör utredas vidare i en
fördjupad översiktsplan.
Befolkning
I Östervåla tätort bor idag ungefär 1600 personer
och på omkringliggande landsbygd inom socknen
ytterligare ungefär 1300 personer.

Väg 56 17 km

Utbyggnad av bostäder i befintliga planområden
tillåter en ökning av befolkningen med cirka 430
personer. Utifrån planförslagets inriktning på att
stärka ett nordligt och ett sydligt kommuncentrum
tas också höjd för ytterligare utveckling av nya
planområden för bostäder, vilka beräknas kunna
inrymma ungefär 220 personer.
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Tierp 38 km
E4 20 km

272

Infrastruktur
regionala stråk
Väg 272 utgör en mycket viktig koppling
mot Uppsala. Vägen är framför allt viktig
för arbetspendling men används även i viss
utsträckning för godstransporter. Väg 272 utgör
ortens viktigaste pendlingsstråk, men skapar
också problem genom att utgöra en barriär
som delar samhället i två delar och skapar
trafiksäkerhetsproblem framför allt invid skolan.

Regionalt är det också viktigt för orten att knytas
samman med Tierp via väg 746 och E4:an. Åt
motstående håll är 272:ans förlängning till riksväg
56 en viktig koppling. Dessa stråk har främst

746

Uppsala 50 km
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Betydelsefulla kommunikationsstråk Östervåla tätort
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betydelse för transport av leveranser till och från
företag på orten.

Kommuninterna samband
Östervåla utgör servicecentrum för ett relativt stort
omland och sambanden Östervåla-Harbo samt
sambanden Östervåla–Tärnsjö bör utvecklas. Väg
272 utgör den huvudsakliga kopplingen mellan
dessa orter. Den relativt korta sträckan mellan
Östervåla och Harbo bör utvecklas för gång- och
cykeltrafikanter. Viktiga målpunkter inom orten
ska vara lättillgängliga för personer som reser in
från andra delar av kommunen. Busshållplatser
bör om möjligt lokaliseras i anslutning till viktiga
målpunkter och parkeringsbehov tillgodoses inom
rimligt avstånd.

Ortsinterna samband
Viktiga målpunkter inom orten är ortens
kommersiella centrum kring torget, skola,
vårdcentral, sporthall samt busshållplatsen i
centrum. Dessa ska vara lättillgängliga för gång- och
cykeltrafikanter.
Trafikmiljön vid Östervåla skola är otillfredsställande. Åtgärder för att höja trafiksäkerheten i
anslutning till skolan föreslås i trafiknätsanalys.

Länkar som saknas i cykelnätet finns vid Dalvägen,
mot Hembygdsgården, vid is- och sporthallarna
samt vid Arosvägen.

Centrumstråk
För att knyta samman viktiga målpunkter
i Östervåla centrum bör ett stråk från
busshållplatsen, via torget och vårdcentralen,
bort till Dalvägen utvecklas som promenadstråk.
Genom området går bilväg mot Månkarbo,
men kring bilvägen bör tillgängligheten och
trafiksäkerheten för gångtrafikanter förbättras. I
området finns större delen av ortens kommersiella
utbud samlat. Vid planläggning inom området bör
även ett eventuellt utökat behov av lokaler för

verksamhetsändamål beaktas.

Kollektivtrafik
Östervåla trafikeras av busslinjerna 865 via
Tärnsjö och Enåker till Heby, 866 via Harbo och
Huddunge till Heby, 867 via Tärnsjö och Huddunge
till Heby, 513 via Månkarbo till Tierp och 844
till Uppsala respektive Tärnsjö. Samtliga linjer
angör busstationen vid torget. Det finns sju
hållplatslägen i tätorten. Hållplatsen vid torget
utgör ortens huvudhållplats. För pendlare som
angör bussstationen med bil finns en större
pendlarparkering i anslutning till busshållplatsen
vid kyrkan.

Bostäder
Ny bostadsbebyggelse bör förläggas till befintliga
planområden. Idag finns, förutom strötomter,
exploateringsmark för småhus i områdena Lunda
och Mårtsbo. Exploateringsmark för småhus samt
flerbostadshus finns vid Ol-Jansberget. Utöver
befintliga planområden bör man vid lokalisering av
ny bostadsbebyggelse i mesta möjliga mån sträva
efter att hitta lämpliga lägen för förtätning inom
ortens befintliga struktur.
Verksamheter
Ny bebyggelse avsedd för verksamheter bör
förläggas till befintliga planområden. Mark
planlagd för verksamheter finns i områdena
Åby industriområde i anslutning till Dalvägen,
längs Kvarngärdesgatan samt söder om
samhället i anslutning till Återbruket och
Zetterbergs. Eventuell utvidgning av mark för
verksamhetsändamål bör med avseende på trafik
och andra möjliga störningar ske i anslutning till
dessa områden.

Offentlig service
I den norra kommundelen finns tre vård- och
omsorgsboenden med sammanlagt 87 platser. Två
av dessa boenden, Kvarnängen (24 lägenheter)
och Tallgården (26 lägenheter), ligger i Östervåla.

Utbyggnadsmöjligheter i anslutning till befintliga
boenden finns efter detaljplaneläggning.

Skola med undervisning från årskurs 1 till och med
årskurs 9 finns på orten.

Teknisk försörjning
Östervålaborna får sitt dricksvatten från Tärnsjö
vattenverk. Kapaciteten hos vattentäkt och
vattenverk är god, och överföringsledningen mellan
Tärnsjö och Östervåla klarar att försörja ett större
antal personer än vad som ryms i de föreslagna
utbyggnadsområdena.
Kapacitet på reningsverket i Östervåla klarar
5000 anslutna personenheter (pe), vilket innebär
att verket skulle klara en fördubbling av antalet
anslutna.

Grönstruktur
Inom orten bör man sträva efter att så långt det är
möjligt tillskapa sammanhängande promenadstråk.
Miljöerna kring vattendragen bör utnyttjas bättre.
Inom orten finns flera öppna gräsytor, vilka är en
resurs som bör tillvaratas. Större strövområden
finns idag vid elljusspåret, dessa är viktiga att
bevara.

Morgongåva

Samhället Morgongåva har under åren ändrat
karaktär från brukssamhälle till pendlarort.
Arbetstillfällena inom tillverkningsindustrin
stod tidigare för en övervägande andel av
sysselsättningen på orten, men i och med
att maskinfabriken lämnade orten har så
småningom handel växt fram till den dominerande
näringsgrenen.
För Morgongåva samhälle finns en antagen
tätortsfördjupning, i vilken ytterligare
planeringsunderlag och riktlinjer finns att läsa.
Detta medför att Morgongåva inte hanteras i

Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N
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Miljökonsekvensbeskrivningen utan istället
hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningen för
fördjupad översiktsplan för Morgongåva.

Befolkning
I Morgongåva tätort bor idag ungefär 1400
personer och på landsbygden väster om orten bor
ytterligare ungefär 140 personer. Utbyggnad av
bostäder i befintliga planområden tillåter en ökning
av befolkningen med cirka 240 personer.
Infrastruktur
regionala stråk, kommuninterna stråk
Riksväg 72 och järnvägen Dalabanan är
storregionalt viktiga stråk som löper genom
orten. Dessa är dock även betydelsefulla ur ett
kommuninternt perspektiv, där kollektivtrafik och

på sikt bättre möjligheter till gång- och cykeltrafik
längs stråket knyter samman orterna i den södra
kommundelen.

Väg 860 kan med en eventuell utveckling av
bebyggelsen i områdena kring Vansjön och Julmyra
få ökad betydelse. Högre belastning kan medföra
behov av andra trafiklösningar där vägen nere vid
Morgongåva möter järnväg och riksväg.
Ortsinterna samband
Viktiga målpunkter inom orten är skola,
centrumhus, företagsparken och under sommartid
även badplatsen vid Axsjön.
Gång- och cykelvägnätet är relativt välutbyggt

i Morgongåva. Det finns dock en del länkar
som saknas mellan de befintliga stråken.
Bostadsområdet vid Hammarvägens övre del
saknar säker cykelförbindelse. Även Axjövägen
saknar separerad cykelbana. Cykelfältet längs
Ramsjövägen saknar kantsten mot vägen. Stråket
längs med Ramsjövägen kräver förbättringar för att
tillse behovet på god tillgänglighet för boende vid
Rungården.
Ett stort problem i Morgongåva är plankorsningen
med järnvägen vid stationen. Vid bomfällning blir
det tidvis köbildning på väg 72 med försämrad
framkomlighet och uppenbara olycksrisker som
följd. För att förbättra situationen tills en mer
långsiktig åtgärd genomförts kan en tillfällig
lösning vara att bygga ett högeravsvängningsfält
från öster samtidigt som vänstersväng från väster
blir förbjuden.

Trafiksäkerheten i Morgongåva skulle förbättras
avsevärt genom en planskild korsning med järnväg
och riksväg.
Centrumstråk
Ett stråk längs Ramsjövägen kan utvecklas med
avseende på tillgänglighet och möjligheter för
vidare utveckling av offentlig och kommersiell
service.

Sala 21 km
72
Dalabanan
Uppsala 41 km

Kollektivtrafik
Tåg på sträckan Uppsala-Sala gör uppehåll i
Morgongåva. Linje 848 trafikerar väg 72 genom
samhället. Bussen har fyra hållplatslägen i
Morgongåva. Huvudhållplats för samhället
ligger i anslutning till tågstationen. Här finns
pendlarparkering för bil och cykel. Bussträckningen
följer väg 72 genom samhället, vilket är positivt för
färdhastigheten. Stora delar av bebyggelsen ligger

Betydelsefulla kommunikationsstråk Morgongåva
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dock norr om järnvägen och har långa avstånd till
närmaste hållplats.

Bostäder
Ungefär 85 % av den befintliga bostadsbebyggelsen
är belägen norr om riksväg 72 och järnvägen.
Tillkommande bebyggelse lokaliseras i första
hand till befintliga planområden. Utvidgning
av bostadsbebyggelsen bör ske i anslutning till
befintliga bostadsområden norr om järnvägen. I
FÖP Morgongåva pekas ett antal områden lämpliga
för bostäder ut utöver befintliga planområden.
Dessa områden bör utredas närmare med avseende
på möjligheter till bostadsbyggande.
Verksamheter
Utveckling av bebyggelse för verksamhetsändamål
bör främst ske inom befintliga planområden i
ortens västa delar. I området kring företagsparken
bör möjligheter till vidareutveckling av
verksamheten beaktas.
Offentlig service
I Morgongåva finns äldreboendet Rungården med
33 lägenheter.
Grundskola från årskurs 1 till och med årskurs 6
finns på orten.

Teknisk försörjning
Morgongåva får sitt drickvatten från vattenverket i
Heby och kapaciteten i överföringsledning mellan
orterna är mycket god.

Kapacitet på reningsverket i Morgongåva klarar
3000 anslutna personenheter (pe), vilket innebär
att verket skulle klara en ökning med ungefär 1200
anslutna pe.
Grönstruktur

30
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Inom orten bör man sträva efter att så långt det är
möjligt tillskapa sammanhängande promenadstråk.
Naturområdet kring Rävsjöbäcken bildar
tillsammans med parkmiljön vid Allévägen en grön
kil in i orten.
Större strövområden finns idag vid elljusspåret
och på sikt bör möjligheterna att nyttja området
närmast kring Axsjön som strövområde bättre
tillvaratas.
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Tärnsjö

Det före detta stationssamhället Tärnsjö utgör
idag en serviceort för turism och friluftsliv i Nedre
Dalälvsområdet och är en hållplats för godstrafik
längs Räta linjen.

Befolkning
I Tärnsjö tätort bor idag ungefär 1200 personer och
på omkringliggande landsbygd inom Nora socken
ytterligare ungefär 900 personer. Utbyggnad av
bostäder i befintliga planområden tillåter en ökning
av befolkningen med cirka 130 personer.
Infrastruktur
regionala stråk, kommuninterna stråk
Riksväg 56 som löper förbi Tärnsjö samhälle utgör
riksintresse för kommunikationer och är en viktig
godstransportled. Vägen knyter också kommunens
norra och södra delar närmare ihop. Väg 272 utgör
en viktig kommunintern koppling men är också
av regional betydelse för pendling från Tärnsjö till
Uppsala.
Ortsinterna samband
Viktiga målpunkter inom orten är centrumstråk
med huvudhållplats för busstrafik, skola, samt
distriktssköterska.

En satsning bör göras för att förbättra säkerheten
längs Storgatan och Kyrkogatan, den senare är
skolväg för många barn i området. Gång- och
cykelväg bör byggas på den västra sidan så att
kontakten med skolområdet blir så bra som möjligt.
Centrumstråk
Ett område längs södra storgatan bör utvecklas
med avseende på tillgänglighet och möjligheter
för vidare utveckling av offentlig och kommersiell
service.
32

Kollektivtrafik
Huvudhållplats för orten är belägen längs Södra
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Storgatan. Fyra busslinjer angör hållplatsen. En stor
del av trafiken är idag vänd mot Östervåla, då denna
väg utgör den naturliga kopplingen mot Uppsala.
Med en utökad tågtrafik på sträckan Uppsala-Sala
kan pendlare från Tärnsjö med fördel nyttja tåget,
detta förutsätter en god matartrafik i anslutning till
tågen.
Bostäder
Ny bebyggelse lokaliseras i första hand till
befintliga planområden. Ett större område för
utbyggnad av bostäder finns i samhällets östra del
i planområdet Grällsbo. Området lämpar sig väl
för såväl villabebyggelse samt, i de delar belägna
närmast centrum, flerbostadshus.

bort. Större sammanhängande strövområden finns
vid elljusspåret samt väster om orten i anslutning
till kyrkan.

Kultur- och naturmiljöerna kring Tärnsjö är en
viktig tillgång för bygden och för kommunen som
helhet. Samhällsplaneringen riktar in sig på att
skapa möjligheter för bygden att ta tillvara och
utveckla de möjligheter som naturen ger både vad
gäller turism och möjligheter till attraktivt boende.
Gävle 67 km

Verksamheter
Utveckling av bebyggelse för verksamhetsändamål
bör främst ske i befintligt planområde i anslutning
till riksväg 56.

272

Uppsala 60 km
Östervåla 16 km

Offentlig service
I Tärnsjö finns vård- och omsorgsboendet
Liljebacken med 40 lägenheter.

Grundskola från årskurs 1 till och med årskurs 6
finns på orten.

Teknisk försörjning
Kapaciteten hos vattentäkt och vattenverk i Tärnsjö
är god. Orten försörjer också Östervåla och Harbo
med dricksvatten. Totalt finns möjlighet att försörja
ytterligare ungefär 7000 personer vid Tärnsjö
vattenverk.
Kapacitet på reningsverket i Tärnsjö klarar 1500
anslutna personenheter (pe). Idag är ungefär 1250
personer anslutna.
Grönstruktur
Inom orten finns ett fåtal parkmiljöer, dessa bör
beaktas vid vidare planläggning så att inte goda
förutsättningar för rekreation inom orten byggs

56

Heby 26 km

Betydelsefulla kommunikationsstråk Tärnsjö

7. RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

''

I
I

1

•

Tärnsjö

----

!

I1

•·

(
«
_, /

_
Æ
!

Distriktssköterska

.,,,.-- .........

«

!

1
I

Utvecklingsområde enbostadshus

@
A

Utvecklingsområde verksamheter

1111

-

1111

@
A

Skola

Huvudhållplats

j

_
Æ

Tärnsjö företagsby

Målpunkt

Centrumstråk
Utveckling av GC-nät
Tätortsnära rekreationsområde
Detaljplan

Grällsbo

(
j

´
0

250

,

'>--..
,,,,.
.. __"'. _

_
Æ
500

1 000

\
1 500

2 000
m

\ .,
\

,_JI

/

Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N

33

7. RIKTLINJER FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Harbo

Harbo har karaktären av bostadsort och orten
är genom pendling starkt knuten till Uppsala.
På orten finns grundservice i form av skola och
dagligvarubutik. Fysiskt är orten delad i två skilda
delar med enbart ett fåtal hus som på mitten knyter
delarna samman.

Befolkning
I Harbo tätort bor idag ungefär 700 personer och
på omkringliggande landsbygd inom socknen
ytterligare ungefär 670 personer. Utbyggnad av
bostäder i befintliga planområden tillåter en ökning
av befolkningen med cirka 240 personer.
Infrastruktur
regionala stråk, kommuninterna stråk
Väg 272 utgör ett viktigt regionalt stråk genom att
knyta orten närmare Uppsala. Även kommuninternt
är väg 272 av stor betydelse genom kontakten
Harbo – Östervåla. Här är utbyggnad av ett
cykelstråk högt prioriterat. Kommuninternt är även
Huddungevägen, väg 863/858, av betydelse som en
sekundär koppling mellan norr och söder.
Ortsinterna samband
Viktiga målpunkter på orten är skola och centrumområde. Eventuellt kan området kring fotbollsplanen ses som en målpunkt och på sikt få ökad
betydelse.
Andra målpunkter i anslutning till orten är Haga
samt badplatsen vid Laksjön. Cykelförbindelser till
dessa målpunkter bör utvecklas.

34

Centrumstråk
Idag saknas ett tydligt centrumområde på orten.
Ortscentum skulle med fördel kunna utvecklas
kring Nötmyravägen i anslutning till befintlig
matvarubutik. En annan möjlig inriktning är att
förstärka centrumkaraktären på området kring väg

Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R H E BY KO M M U N

272.

Kollektivtrafik
Huvudhållplats för busstrafik finns vid ICA.
Busshållplats med pendlarparkering finns utanför
samhället. Bussförbindelserna med Uppsala
är goda, men är en viktig fråga att bevaka och
vidareutveckla.
Bostäder
Ny bostadsbebyggelse bör förläggas till befintliga
planområden. Vid planläggning av ytterligare
mark för bostäder bör man sträva efter att på sikt
minska ortens tudelade karaktär.

Verksamheter
Dagens verksamhetsområde inne i ortens centrala
delar är fullt utbyggt och ytterligare utveckling
av verksamheter i anslutning till detta område
bör inte ske. Snarare bör man på sikt sträva
efter att flytta verksamheter ut till området
vid bensinstationen. Området kan då behöva
detaljplaneläggas.
Offentlig service
Grundskola från årskurs 1 till och med årskurs 6
finns på orten.
Närmaste vård- och omsorgsboende finns i
Östervåla.

Teknisk försörjning
Harboborna får sitt drickvatten från Tärnsjö
vattenverk. Kapaciteten hos vattentäkt och
vattenverk är god, och överföringsledning mellan
Östervåla och Harbo klarar att försörja ett större
antal personer än vad som ryms i föreslagna
utbyggnadsområden.
Spillvatten från Harbo leds till Östervåla
avloppsreningsverk.
Grönstruktur

Inom orten bör man sträva efter att så långt det är
möjligt tillskapa sammanhängande promenadstråk.
Området kring Vretaån utgör en resurs som bör
nyttjas bättre. Större strövområden finns vid
elljusspåret. Tätortsnära rekreationsområde finns
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också i form av badplatsen vid Laksjön.

Vittinge

I den före detta stationsorten Vittinge låg tidigare
två stycken tegelbruk. Idag finns ett av bruken kvar.
Vittinge är idag huvudsakligen en pendlingsort med
stark koppling till Uppsala.
Befolkning
I Vittinge tätort bor idag ungefär 440 personer och
på landsbygden kring orten ytterligare ungefär
460 personer. Utbyggnad av bostäder i befintliga
planområden tillåter en ökning av befolkningen
med cirka 165 personer.
Infrastruktur
regionala stråk, kommuninterna stråk
Riksväg 72 och järnvägen Dalabanan är
storregionalt viktiga stråk som löper genom
orten. Riksväg 72 är dock även betydelsefull ur ett
kommuninternt perspektiv, där kollektivtrafik och
på sikt bättre möjligheter till gång- och cykeltrafik
längs stråket knyter samman orterna i den södra
kommundelen.

Ortsinterna samband
Viktiga målpunkter på orten är skolan,
idrottsplatsen och nöjesparken samt badplatsen
vid Tenasjön. Vid en större befolkningsökning
på orten kan ett nytt läge för skolan komma att
behövas. Mark planlagd för ändamålet finns i
Ösbylundsområdet norr om samhället.

Cykelvägen på Gamla Landsvägen bör förlängas
bort till Smedstorpet. Ny GC-väg föreslås även
ansluta till den så kallade koporten som finns i den
östra delen av samhället. Detta skulle medföra att
ungdomar och andra som ska till Vittingeparken
kan passera väg 72 på ett säkert sätt.

Kollektivtrafik
Huvudhållplats för busstrafik finns vid kiosken.
På orten har det tidigare funnits en station med
tåguppehåll. Tåguppehåll i Vittinge kan bli aktuellt i
framtiden om järnvägen byggs om och orten förses
med ny plattform. Detaljplan för stationsområdet
pekar ut läget för den nya plattformen.

Sala 28 km
Heby 14 km
Dalabanan
72

Uppsala 35 km

Bostäder
Ny bostadsbebyggelse lokaliseras till befintliga
planområden. På sikt bör samhällsplaneringen
inriktas på att bättre bygga samman samhället.

Verksamheter
Ny bebyggelse för verksamhetsändamål lokaliseras
till befintligt planområde söder om järnvägen.
Möjligheter till utveckling av service finns i centralt
läge.
Offentlig service
Grundskola för lägre årskurser finns på orten.
Närmaste vård- och omsorgsboende finns i
Morgongåva.

Teknisk försörjning
Vittinge får sitt dricksvatten från vattenverket
i Heby. Överföringsledning mellan Morgongåva
och Vittinge kan leverera max 300 m3/d, vilket
uppskattningsvis kan försörja en ort med ett
invånarantal på 1000 personer.
Spillvatten från Vittinge leds till Morgongåva
avloppsreningsverk.

Grönstruktur
Tätortsnära strövområden finns norr om samhället.
Vid en eventuell framtida utbyggnad i ortens norra
delar ska möjligheten att bevara en grön kil in mot
ortens centrala delar beaktas.

Runhällen

Före detta stationssamhället Runhällen fungerar
idag som bostadsort med pendling till i huvudsak
Heby, Uppsala och Sala. Naturen kring orten och
sjön Hallaren är en viktig tillgång för bygden.

Betydelsefulla kommunikationsstråk Vittinge
36
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Befolkning
I Runhällen bor idag ungefär 190 personer och på
omkringliggande landsbygd inom Enåkers socken
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ytterligare ungefär 400 personer.

Infrastruktur
regionala stråk, kommuninterna stråk
Riksväg 56 är ett mycket viktigt kommunikationsstråk som löper förbi orten. Väg 56 knyter
Runhällen till Heby och vidare mot Uppsala.
Väster ut kopplar väg 891 mot Sala och Avesta.
Pendlingsmöjligheter såväl öster ut som väster ut
bör beaktas.

Ortsinterna samband
Målpunkter på orten är bygdegård och
hembygdsgård, badplatsen vid Hallaren samt i viss
mån idrottsplatsen med fotbollsplan.

Vägen genom samhället saknar separering för
oskyddade trafikanter. Vägen har idag breda
sidoområden som tidvis nyttjas för uppställning av
fordon, vilket försvårar sikten vid passage av vägen.
Trots den låga trafikintensiteten bör en gång- och
cykelväg byggas på den västra sidan av väg 839
genom hela samhället för att förbättra säkerheten
för oskyddade trafikanter. En cykelvääg genom
samhället bör också ansluta till riksväg 56 i sin
nuvarande och kommande dragning.
Kollektivtrafik
Idag går bussar sträckan Heby – Tärnsjö via
Runhällen. Huvudhållplats för busstrafik är belägen
vid gamla affären. Möjligheter till kollektivtrafik
väster ut bör utredas.
Bostäder
Ny bostadsbebyggelse bör lokaliseras i anslutning
till befintlig bebyggelse i centrala lägen. Gamla
stationsområdet bör utredas för nybyggnation av
bostäder.

Verksamheter
Planering för utbyggnad av verksamheter på orten
38
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har inte aktualiserats.

Teknisk försörjning
Vattenverket i Runhällen har kapacitet att klara mer
än en fördubbling av ortens invånarantal.

Reningsverket i Runhällen är dimensionerat för 250
personenheter (pe).

Huddunge

Längs kanten av det öppna jordbrukslandskapet
ligger orten Huddunge. Huddunge är en mindre
bostadsort som utgör centrum för omkringliggande
jordbruksbygd. Sjöarna kring Huddunge är en stor
tillgång för bygden och ger möjligheter både för
friluftsliv och attraktivt boende.
Akademiska sjukhuset och ambulanssjukvården
har sedan ett par år tillbaka en ambulansstation i
Huddunge.

Befolkning
I Huddunge kyrkby bor idag ungefär 80 personer
och på omkringliggande landsbygd inom socknen
ytterligare ungefär 400 personer. Utbyggnad av
bostäder i befintliga planområden tillåter en ökning
av befolkningen med cirka 25 personer.
Infrastruktur
Väg 858 är ett viktigt kommuninternt stråk vilket
knyter kommunens norra och södra delar samman.
Väg 858 är också orten Huddunges huvudsakliga
koppling till omkringliggande orter. Behovet av att
förkorta insatstider för ambulansen ställer krav på
förbättringar på väg 858.
Ortsinterna samband
Målpunkter på orten är skola och lanthandel.
Utanför orten finns badplatsen vid sjön Myran.
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Kollektivtrafik
Huvudhållplats för busstrafik finns vid Lunda
handel.

Bostäder
Viss expansionsmöjlighet i befintliga planområden
finns. Övervägande del av ortens bebyggelse
är belägen norr om väg 858. Tillkommande
bostadsbebyggelse bör i första hand lokaliseras i
anslutning till befintlig bebyggelse norr om vägen.
Verksamheter
Planering för utbyggnad av verksamheter på orten
har inte aktualiserats.
Teknisk försörjning
Vattenverket i Huddunge har kapacitet att försörja
ytterligare 250 personer.
Reningsverket i Huddunge är dimensionerat för
315 personenheter (pe).

40
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Östervåla 22 km

858

Heby 13 km

Betydelsefulla kommunikationsstråk Huddunge
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8. SAMMANFATTANDE ÖVERSIKTSBILD

Vision för Heby kommun sätter upp utvecklingsriktningen framåt och i översiktsplanens kapitel
sex redogörs för de strategier som översiktsplanen
föreslår. Inriktningen i Kommunplan 2013 betonar
att kommunen vill bevara och ytterligare förstärka
sina kvaliteter som bostadsort.

Genom att arbeta med medborgaren i fokus sätter
inriktningen för kommunens verksamhet upp goda
förutsättningar för ett gott boende i Heby kommun.
Ett fokus på trygghet och en vilja att utveckla skolverksamheten till en av landets bästa ger i kombination med målsättningar för omsorg, kultur- och
fritidsverksamhet, demokratiarbete samt miljömässigt hållbar utveckling en tydlig inriktning på
livskvalitet för medborgaren.

42

Ett kvalitativt och tryggt boende kan antingen sökas
i attraktiva mindre orter med överskådliga sociala
sammanhang eller mer avskilt på en levande landsbygd. Strategierna i Kommunplan 2013 öppnar för
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utveckling av trivsamma miljöer i våra orter samt
bebyggelseutveckling på den tätortsnära landsbygden.

Att öka närhet och tillgänglighet till olika former av
service och sysselsättning är en viktig utvecklingsfråga och översiktsplanens strategier tar sikte på
ökad rörlighet och minskade avstånd för kommuninvånarna. Ett välutvecklat och stabilt kollektivtrafikutbud är en nyckelfråga.

Att tydligt peka ut samband inom kommunen och
prioriterade kollektivtrafikstråk lägger grunden för
en samsyn på kommunstrukturen. En gemensam
målbild stärker sammanhållningen på kommunnivå
och utgör en grund att förhålla sig till i olika former
av utvecklingsplanering.
Regionalt pekar utvecklingsprogrammet för länet
ut Dalabanestråket som ett mycket viktigt kollektivtrafikstråk. Föreslagna stråk och strategier i

översiktsplanen kompletterar det regionala perspektivet genom att knyta ett omland till stråket
och redovisa mer finmaskiga strukturer i ett kommunperspektiv.

Planen föreslår att tätorterna Heby och Östervåla
ges en tydligare ställning som sydligt respektive
nordligt kommuncentrum. Genom att stärka dessa
orter säkras ett långsiktigt robust serviceutbud.

För att utveckla dessa orters centrala roll behöver
kommuninterna samband mellan centralorten och
dess omland stärkas. I söder bör utbytet i stråket
Heby-Morgongåva-Vittinge utvecklas. Även för
orterna Runhällen och Huddunge är kopplingen
till Heby tätort viktig att stärka. I norr är avståndet
mellan Östervåla och Harbo relativt kort och ett
ökat utbyte mellan orterna skulle främjas av en
cykelförbindelse. Tärnsjö kan med ombyggnad av
riksväg 56 och utökad kollektivtrafik söder ut allt
mer närma sig Heby, även om utbytet med Östervåla fortsatt kommer att vara starkt.

8.. SAMMANFATTANDE ÖVERSIKTSBILD

Fördjupningar av översiktsplanen
Fördjupningar av översiktplanen finns i dag för tätorten Morgongåva och för Julmyraområdet. Dessa
fördjupningar föreslås fortsatt att gälla även efter
antagande av Kommunplan 2013.

Orterna Heby och Östervåla bör i den fortsatta samhällsplaneringen utredas närmare i en fördjupning
av översiktsplanen för respektive ort.

Tematiskt tillägg

Parallellt med arbetet med den kommunomfattande
översiktsplanen löper arbete med framtagande
av ett tematiskt tillägg som behandlar
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
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