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Bakgrund 

 
Sala kommun utreder detaljplan för exploateringsområde Norrängen. Området är beläget i norra 

delen av Sala.  

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utveckla Norrängen med bostäder. Norra Sala 

(inklusive Norrängen) är för närvarande exploaterat med bostäder och verksamheter samt tyngre 

industrier. Planområdet planeras att möjliggöra ca 150 bostäder fördelade på radhus/kjedjehus samt 

flerfamiljshus. 

Planområdet omfattar fastigheterna Kristina 4:6, Kristina 4:210. Ca 32000 kvm stor åkermark i 

dagsläget.  

Området avgränsas av Skruvgatan i väster, Saladammsvägen i söder samt Norrängsgatan i öster. Norr 

om planområdet utgörs gränsen av ett befintligt dike. 

 

Underlag 
Följande underlag och förutsättningar ligger till grund för utredningen: 

• Norrängen grundkarta 

• Plankarta 

• Illustrationsplan, BoKlok 

• Utdrag ur ledningskarta vatten- och avloppsledningar 

• Inmätning diken. 

 

Områdesbeskrivning 

 

Topografi 
 

Området  utgörs av flack åkermark. Medelhöjden ligger på ca 62,5 m och skiftar bara någon 

halvmeter som mest. Dike omgärdar aktuellt område som leder vatten från norra delen mot söder.. 

Området planeras för 142 bostäder med blandad bebyggelse bestående av radhus samt 

flerfamiljshus på upp till 4 våningar.  

 

Avrinning  

 
Marken avvattnas idag av diken som omgärdar området för vidare avbördning mot Lillån. 

Diket är enligt uppgift delvis kulverterat inom området. 
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Geologi - jordarter  
 

Området täcks av ett ca 20 cm matjordslager. Undrliggande jordarterna i området utgörs av 

postglacial lera. Man kan därmed anta att möjlighet till infiltration av dagvatten är ringa.Under leran 

förekommer vattenförande lager med artesiskt grundvatten. (SGU, 2020b) (Geosigma, 2018).  

 

Figur 1. Utdrag ut SGU´s jordartskarta. 

 

 

Dagvatten 
 

Förutsättningar för dimensionering av dagvattensystem är att flöde och föroreningsnivåer ej skall 

öka. Närmaste recipient är Lillån och för denna är sagt att MKN god status skall uppfyllas 2027. 

Klimatfaktor 1,25 skall användas för dimensionerande flöde. 

Planområdet bedöms utgöras av ”Tät bostadsbebyggelse” i enlighet med Svenskt Vattens publikation 

P110. Återkomsttiden för regn vid fylld ledning är därför beräknad för regn med återkomsttid 5 år. 

för risk för trycklinje som når upp till marknivå har dimensionerande flöde beräknats för återkomsttid 

20 år. Flöde med risk för skador på byggnader är beräknat för 100-årsflöde. 

Varaktigheten är beräknad för 10-minuters regn. 

 

Det aktuella området är ca 3,2 ha. Illustrationsplanen visar på följande fördelning av ytor inom 

området. 

Typ av yta Avr. koefficient Area Red. area 

Tak 0,9 6700 6030 
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Gatumark 0,8 6800 5440 

Gårdsyta 0,8 3000 2400 

Grönytor 0,1 15500 1550 

Total reducerad area 15420 m²  
Tabell 1.  

 

Dimensionerande flöde 
 

Flöde idag – Jordbruksmark Har beräknats till ca 58 l/sek vid 5-årsregn med 10 minuters varaktighet. 

Flöde efter exploatering vid olika återkomsttid redovisas i nedanstående tabell. 

Återkomsttid Regnintensitet (l/s ha)* Qdim (l/sek) 

5 år 227 350 

20 år 358 552 

100 år 610 940 
Tabell 2                                                *inkl. klimatfaktor 1,25. 

På grund av områdets flacka karaktär föreslås att dagvattnet leds i olika riktningar. Befintliga 

ledningar finns i väster, i söder samt öster om planområdet. För att bättre kunna uppnå erforderligt 

fall på ledningar och rimliga uppfyllnadshöjder föreslås att anslutning görs åt flera håll. Detta kan 

även överensstämma med exploatörens förväntade etapputbyggnad. 

Figur 2. Föreslagen avledning av dagvatten och nyttjande av bef. dike och dagvattenledningar. 

Område A, längst i väst föreslås ansluta mot ledning i dike söder om planområdet och slutligen 

avledas mot befintlig ledning söder om planområdet. 

Område B föreslås avvattnas mot ledning som förläggs i U-område. Denna bör ges en större 

dimension då den sannolikt kommer att avbörda dagvatten från framtida utbyggnad norr om det 

aktuella planområdet. 

Område C föreslås ledas mot befintlig ledning öster om planområdet.   
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Område D förslås att avledning sker mot dike söder om planområdet för att därefter ledas mot väst 

mot bef. dagvattenledning.  

Ovanstående figur skall ses som en möjlig lösning. En översyn av dimensionering bör göras när 

exploatörens slutgiltiga val av ytskikt inom kvartersmark samt höjdsättning är fastställd. 

 

Skyfallskartering 
 

På Länsstyrelsen Västmanlands geoportal visas en översiktlig skyfallskartering som SMHI har utfört, 

se Figur  nedan. Rosafärgade områden utgör potentiella riskområden för översvämning.  Områden 

bör tas i beaktande när höjdsättning av markytor och avledning av dagvatten projekteras. Känsliga 

anläggningar, ex. transformatorer och pumpanläggningar bör placeras så att funktion kan 

upprätthållas i händelse av  skyfall.   

 

 

Fig 3. Utdrag ur Länsstyrelsens GIS-databas. SMHI´s skyfallskartering. Kartan visar områden som vid skyfall riskerar att 

översvämmas mellan 0,2 – 1 m. Linjerna indikerar potentiella flödesvägar. 

Flödesvägar förväntas förändras efter exploatering förändras när höjdsättning av mark och vägar 

fastställts.  

En bräddpunkt från dagvattenlednings-systemet väster om planområdet finns i befintligt dike enligt 

uppgift. Bräddpunkten sammanfaller med det område som utpekas som parkmark i 

detaljplaneområdets västra del.  Hänsyn bör tas till att diket söder om planområdet kan komma att 

belastas av flöde från bräddpunkten när större nederbördsmängder förekommer. 

 

Fördröjningsåtgärder 
 

Sala kommun har krav på exploatörer att fördröja dagvatten innan anslutning till anslutningspunkt till 
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dagvattennät. Kravet är att motsvarande 10 mm regn för reducerad area skall fördröjas inom 

fastighet / kvartersmark. 

Ett regndjup på 10 mm motsvaras av volymen ca 154 m³ enligt ovanstående beräkningar av 

reducerad area.  Val av ytskikt inom kvartersmark som minskar avrinningskoefficient ger möjlighet till 

minskat behov av fördröjningsvolym.   

Befintligt dike som idag leder vatten runt planområdet föreslås fortsatt få en funktion för den 

framtida dagvattenhanteringen. Förslagsvis förses diket med toppslitsade dräneringsrör som täcks 

med makadam. Fördröjning och reducering av föroreningar bör lämpligen kunna ske här. 

Viktigt är att fördröjningsåtgärder förses med bräddfunktion som säkerställer att vatten kan rinna 

vidare i nedströms liggande dagvattensystem utan att förorsaka skada.  

 

Föroreningar i dagvattnet. 
Teoretiska föroreningshalter beräknade med StormTac 

Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten + basflöde) utan rening - A1 

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala 

fraktioner avses där inget annat anges. 

 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

A1  150 3700 7.1 12 20 0.10 2.2 1.4 100 000 0,0066 

A2  130 1400 2.7 12 22 0.37 4.0 3.1 20 000 0,012 

 Total 140 2300 4.5 12 21 0.26 3.3 2.5 52 000 0,0098 

Riktvärde  160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 40 000 0,030 

Tabel 1 Teoretiska föroreningshalter. A1 = Före exploatering, A2 = Efter exploatering. 

Utan reningsåtgärder förväntas en reduktion av framförallt näringsämnen samt suspenderat 

material. Med åtgärder för fördröjning torde det vara möjligt att minska föroreningshalterna med 

runt 50%. 

 

Kapacitet i befintliga dagvattenledningar. 

Dagvattenledningar finns idag såväl öster, mitt på samt väster om området. Samtliga ledningar kan 

tänkas ta emot dagvatten från området.  

Delsområde Ledningsdimension/mtrl Kapacitet 

Väst D300 / Btg 98 l/sek 

Mitt D500  /Btg 360 l/sek 

Öst D400 / Btg 115 l/sek 

 

Det är osäkert hur belastade dessa ledningar är idag då uppströms ledningssystem ej är känt.  

Sala kommuns dagvattenpolicy anger att avrinning från ett område ej skall öka efter exploatering.  

Fördröjningsåtgärder inom kvartersmark minskar risken för överbelastning i nedströms liggande 

dagvattensystem. Öppna dagvattenlösningar såsom svackdike, översilningsytor bidrar till reducering 

av partikelbunda föroreningar.  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipient. 

 
Närmaste vattendrag är Lillån som rinner från nordväst och som mynnar i Sagån som rinner från norr 

mot söder. Inget av vattendragen uppnår idag God ekologisk status  

 

 

 

Inom området angivna dikningsföretag har ej ratificerats och närmare hänsyn bedöms därför ej 

behöva tas till detta.  
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Sammanfattning. 
 

• Omsorg bör ägnas åt höjdsättning av området för att få god avrinning inom området. 

• Befintligt dike är en tillgång för såväl avrinning, fördröjning samt rening av dagvatten. 

Förutsatt att det rensas, anpassas i nivå och förses med dränering och makadam. 

• Val av ytmaterial där mindre av hårdgjorda ytor till förmån för ex. grusade ytor minskar 

erforderlig fördröjningsvolym. 

• Fördröjningsåtgärder bör förses med bräddmöjligheter för att säkerställa avrinning vid större 

flöden. 

(Ex > 5-års regn) 
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Referenser: 

Svenskt vattens publikation P83 ”Allmänna vattenledningsnät. Anvisningar och utformning, förnyelse 

och beräkning. 

Svenskt vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Del 1 och 2. 

Beräkningar på föroreningshalter är utförda med StormTac 

 

 




