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Planområdets läge.

Planhandlingar
Till detaljplanen

hör följande

handlingar

.

Samrådsredogörelse

.

Plan- och genomförandebeskrivning

.

Plankarta

.

Fastighetsförteckning

-

Dagvattenutredning
SAlA KOMMUN
Kommunstyrelsens

i granskningsskedet:

och remisslista

Besöksadress: Stora Torget 1
förvaltning

Växel: 0224—550 00

Box 304

Fax: 0224-188

733 25 Sala
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www.salasc
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INLEDNING
Sammanfattning
bedrivs med standardförfarande
Planprocessen

i enlighet

med Plan-och

bygglagen

[PBL 2010:900].

Planens

syfte

Syftet med att ta fram en detaljplan
fler bostäder i ett stadsnära läge.
Ängshägen
digställa

för Ängshagen

har byggts ut i etapper sedan 90-talet,
den påbörjade strukturen.

kv. Räven är att möjliggöra

för

kv. Räven är en viktig del i att fär-

areal och markägoförhållanden
Lägesbestänming,
är belägeti Salas södra delar i området Ängshagen. Planområdet
Planområdet
fyra hektar och utgörs av åkermark. Marken ägs i sin helhet av Sala kommun.

är ca

PLANPROCESSEN
Plan- och bygglagen
så att medborgare
planprocess.

genomförs
(PBL 2010:900] lägger stor vikt vid att planarbetet
i en
planeringen
påverka
får vara delaktiga och ges möjlighet att

illustrerar

Figur 1. Figuren

som detaljplanen

i vilket skede av planprocessen

befinner

sig

Samråd
i syfte att ge berörda möjligheten till ininleddes med ett samrådsskede,
Planarbetet
Kommunen hade för avsikt att genomföra
syn och påverkan tidigt i planprocessen.
vilket skulle innebära att kommunen
med begränsat standardförfarande
planarbetet
inte godkänEftersom detaljplanen
i planprocessen.
kan utesluta granskningsskedet
med
handläggas
att
fortsätta
att
planen
kommer
des av samtliga i samrädskretsen
vilket innebär att den nu går vidare till granskning.
standardförfarande,
som lämnats

De synpunkter

i en samrådsredogörelse.
kommentarer
även Plan- och utvecklingsenhetens
till inkomna synpunkter.

i samrådsskedet

innehåller
Samrådsredogörelsen
ställningstagande
till
förslag
och

redovisas

Granskning
Ett reviderat
munhusets

planförslag
entré

ningen kommer
utvecklingsenhetens
synpunkter.

skickas nu ut till berörda

och på hemsidan.

att redovisas

De synpunkter

i ett utlåtande.

kommentarer

intressenter

samt ställs ut i kom-

som kommer

Utlåtandet

innehåller

och förslag till ställningstagande

in under

gransk-

även Plan—och
till inkomna
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Antagande
för antagande. innan ärendet
Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige
(KSLU)
ledningsutskott
kommer upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsens
laga
den
vinner
överprövas
eller
Om inte planen överklagas
och kommunstyrelsen.
jusammanträde
kraft tre veckor efter det att protokollet från kommunfullmäktiges
anslagstavla.
sterats och satts upp på kommunens

Överklagande
De som skriftligen

har framfört

synpunkter

som inte har blivit tillgodosedda

har rätt

I första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare,
att överklaga planbesluten.
prövas av MarkÖverklagandet
boende och hyresgästorganisationer.
hyresgäster,
och miljödomstolen.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGAN DE
Riksintresse
Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljöbalken.

Översiktligaplaner
av området stämmer överens med gällande Översiktsplan, Plan för Sala Ekokommun från 2002. Översiktsplanen anger att utbyggnad av bostäder ska ske i centrala Sala eller i de
mindre orterna på landsbygden. Den fördjupade översiktsplanen, Plan för Sala stad från 2014
beskriver en fortsatt utbyggnad av Ängshagen som positiv för Sala stad och för ÄngshagenomräUtbyggnaden

det i sin helhet.
Detaljplaner
Det aktuella området ärinte planlagt, omkringliggande mark är det dock. I väster och söder är
marken planlagd för bostäder och i öster för naturmark, kontor. handel och bilservice.

Gällande detaljplaner i anslutning till det aktuella området:
.

Stadsplan för Ängshagen 1 från 1978, nr 3562, genomförandetid utgången. Planens syfte
var i huvudsak att utveckla Ängshagenområdet med bland annat bostäder och infrastruktur.

.

Detaljplan för kv Lodjuret, Ängshagen från 1992, nr 3943, genomförandetid utgången.
Planens syfte var att möjliggöra byggnation av bostäder inom planområdet.

o

Detaljplan för Kristina 4:14, Ängshagen från 2010, nr 4023, genomförandetid to m
20 20—04-19. Planens syfte var att möjliggöra bilservice, handel och kontor inom planområdet

Planområdet angränsar till följande detaljplaner:
.

I söder: Detaljplan för kv Svanen m fl (delav Kristina 4:14) från 2007 (rev 2008).
nr 4003.

0

] nordväst: Detaljplan för kv Lodjuret (del av Kristina 4:14) nr 4017 från 2009
[rev 2017).

o

i sydväst: Detaljplan för kv Vargen, Ängshagen från 1991, nr 3940.

Det aktuella området beskrivs i den dispositionsplan som togs fram för hela Ängshagenområdet
1988. Den utbyggnad som planerades i början på 1990—talet förverkligades inte i sin helhet utan
området har byggts ut i etapper sedan dess. Området har tidigare varit planlagt för bostäder
detaljplan nr 3562, men den del av planen som inkluderar aktuellt område upphävdes 1999.
Miljöbedömning
En behovsbedömning för miljöbedömning har gjorts av Plan- och utvecklingsenheten. Med utgångspunkt från behovsbedömningen är kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 11 § i Miljöbalken och
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Plan- och utvecklingsenheten
enligt 4 kap 34 § Plan— och bygglagen [PBL 2010:900) inte är
att en miljökonsekvensbeskrivning
har 2015-09-15 meddelat att de delar kommunens bedömning.
nödvändig.. Länsstyrelsen
Kommunala

beslut

Planbeslutade 2015-06—09 att ge Samhällsbyggnadskontoret,
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
i uppdrag att ta fram en detaljplan för Ängshagen, Fjärde kvadranten.
och utvecklingsenheten
beslutade 2016-05-17 att sända ut detaljplanen på samråd.
ledningsutskott
Kommunstyrelsens
Skydd av natur
Inom planområdet

eller i planområdets

närhet

firms ingen skyddad

natur,
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FÖRUTSÄTTNiNGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
NATUR

Mark och vegetation
inom planområdet
i dag består vegetationen
antal växt- och djurarter.

av odlade grödor främst i monokulturer

vilket inne—

bär ett begränsat

Markbeskaffenhet

och geotekniska

förhållanden

Marken består av lera till ett djup av cirka 6-9 meter. En geoteknisk undersökning
redovisas i översiktligt
jan av 2010 av Bjerking AB. Resultatet av undersökningen
Kristina

4:4, 4:11, 4.14

Förorenad

gjordes

i bör-

PM Geoteknik

från 2010-02-11.

mark

studier visat på förhöjda halter av framförallt bly och kadInom Sala tätort har genomförda
är Silvergruvan och de processer som använts för att förädla
mium. Källa till föroreningarna
malmen.
Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar
för kontaminerade
riktvärden (hälsoriskbaseradej
har fastställt platsspecifika

i mark. Strategin
ytliga jordlager.

i början av 2010 av Bjerking AB
genomfördes
En översiktlig mil jöteknisk markundersökning
i Sala. Ängshagen ingick som ett
(rapport 2010-02-11, uppdrag nr 53206) på olika delområden
som
finns inom området inga metallhalter
Enligt rapporten
av områdena i den utredningen.
för
anledning
någon
finnas
inte
därför
riktvärden. Det bedöms
Salas platsspecifika
överskrider
ytterligare

provtagning

Om schaktmassor

eller marksanering

planeras

att användas

inom planområdet.
utanför

planområdet

ska Miljöenheten

kontaktas.

Dagvatten
avses bebyggas innebär det att fler ytor hårdgörs. Till planhandlingarna
Eftersom planområdet
som visar hur det är tänkt att dagvattnet ska hanteras inom planfinns en dagvattenutredning
området. Detaljplanen avser hantera detta genom att hantera dagvattnet som den medföljande
söder om kv Räven har tagits i anspråk i det revidevisar. Naturområdet
dagvattenutredningen
ska lösas på
för att dagvattenhanteringen
i granskningshandlingarna
rade detaljplaneförslaget
ett optimalt

sätt.

Radon

från 1995 visar att
radonriskkarta
för radon. Mätningar som visade på höga radonvården
ligger inom högriskområde
planområdet
från
Huvudrekommendationen
gjordes 2010. Radonskydd hanteras närmare i bygglovskedet.
marken.
mot
tätt
bygga
alltid
att
är
radon
på
avseende
med
Boverket vad gäller byggnadssätt
Ett radonsåkert

byggande

rekommenderas.

Kommunens

MIIJÖKVALITETSNORMER
Lokalklimat

Ängshagen ligger på flack åkermark vilket gör att det kan upplevas som blåsigt. För att minimera
de negativa effekterna av vinden är det av stor vikt att träd planteras längs gator och cykelstråk.
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Fornlämningar
finns i området.
Inga kända fornlämningar
avbrytas
ringen måste arbetet omedelbart

påträffas i samband
Om fornlämningar
och anmälan göras till länsstyrelsen.

med exploate-

Uppvärmning
finns längs med cykelbanan österut
Fjärrvärmeledning
ledning har kapacitet att ansluta till ca 60 villor.

mot RV 70 mot Enköping. Befintlig stam-
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BEBYGGELSEOIVIRÄDEN
Inledning

fl

Plan för Sala stad pekas norra delen av Ängshagen ut som utI den fördjupade översiktsplanen
Området väster om planområför främst bostäder och mindre verksamheter.
vecklingsområde
det är idag bebyggt och ingår i detaljplan nr 4017. l och med att området finns med som utveckför främst bostäder i Plan för Sala stad behövdes inget program tas fram genom utlingsområde
ökat planförfarande.
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Figur 2. Kartan visar utsnitt ur kommunens markanvändningskarm
Sala stad. Streckad svart linje markerar planens avgränsning

för år 2024, från den fördjupade

översiktsplanen

Bostäder

kv Svanen i söder och kv Lodjuret
gränsar till bostadsområdet
Planområdet
uppförda under 2000-talet.
av enfamiljshus

l

Figur 3. Vy av planområdet

idag med riktning

mot kv Svanen

i väster, bestående

för
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;

Figur 4. Vy söderut

mot kv Svanen från gång-

och cykelvägen

F"
_.

_...

. ui‘

Figur 5. Vyfrån genomgående

gäng-

och cykelväg

mot kv Svanen

Detaljplaneförslag
Den
möjliggör ca 20—30nya bostäder fördelat på ca 22 bostadsfastigheter.
Detaljplaneförslaget
i form av Villor. Möjlighet att uppföra fler
nya bebyggelsen förväntas främst vara enfamiljshus
131medger
då bestämmelsen
planområdet
södra
det
i
inte
finns
bostäder inom samma fastighet
medger bostäder
bostäder i form av enfamiljshus eller parhus. Resterande delar av planområdet
[ en av bostadsfastigheterna
(B]. Detta för att skapa flexibilitet och blandade upplåtelseformer.
finns även möjlighet till skola (BS). Det kan exempelvis vara möjligt att uppmot Sörskogsleden
föra en förskola

eller skola i framtiden.
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Figur 6. Plankarta

sydöstra del får byggnader i upp till 4 meter byggnadshöjd uppföras. Det syftar
antal våningar till 1 -1,5 som samspelar med befintlig låg bebyggelse i kv Örnen
till 6,5 meter vilket
begränsas byggnadshöjden
del av planområdet
och kv Svanen. l resterande
våningar.
2—2,5
till
upp
i
bebyggelse
möjliggör
I planområdets
till att begränsa

inklusive uthus och
[B) är 200 kvadratmeter
inom varje bostadsfastighet
Största byggnadsarea
och/eller skola
bostad
av
Vid användning
garage (ei) vilket utgör ungefär 20% av fastighetsytan.
men kan om behov av detta inte finns nyttjas för
[BS] ska marken användas för förskola/skola
får
att maximalt 30% av fastighetsarean
regleras
område
[BS]
markerat
För
bostadsändamål.
oberoende av anbebyggas. Det ger [BS] området flexibilitet och en större exploateringsgrad
regleras att maximalt 30% av fastighetsaVästra planområdet
vändning och fastighetsstorlek.
kan vara av intresse för andra typer av
rean får bebyggas, detta för att den delen av planområdet
angränsar till flerbostadshus
i och med att västra planområdet
bostäder som t.ex. flerbostadshus
eller parhus [B1].
medger bostäder i form av enbostadshus
pä kv Lodjuret. Södra planområdet
till kv
anslutning
i
uppförs
Detta för att inte möjliggöra att bostäder i form av flerbostadshus
Svanen.

i kvadratregleras genom en angivelse om minsta tillåtna fastighetsstorlek
Fastighetsstorleken
syftar till att
Begränsningen
är 800-1000 kvadratmeter.
meter [e2). Minsta fastighetsstorleken
till
till ca 20 stycken. Inom varje fastighet är grundläggningen
reglera antalet bostadsfastigheter
så att optimal VA-anslutning med självbebyggelse av stor vikt och ska regleras i bygglovsskedet
fall enkelt kan upprättas. Schaktning och utfyllnader som försvårar eller förhindrar VA-anslutning ska därför undvikas.
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Offentlig

service

Förutsättningar
ligger Ängshagenskolan

Strax söder om planområdet

till Ängshagensskolan

för elever från årskurs F till 6. i anslutning

ligger även en förskola. Strax norr om planområdet

ligger Kungsängsgym-

El- och
som till exempel Barn- och fritidsprogrammet,
nasiet med flera olika gymnasieprogram
och Samhällsvetenskapsprogrammet.
samt Naturvetenskapsprogrammet
energiprogrammet
Förändringar
(BS) då behobereds mark för bostäder (13) men också förskola/skola
Inom detaljplanområdet
som syftar
(E]
planområdet
vet bedöms öka i området. En miljöstation föreslås i norra delen av
kommer att
För att säkerställa att miliöstationsbyggnaden
till att tjäna hela Ängshagenområdet.
[E] har
som finns norr om miljöstationsområdet
placeras minst 20 meter från kraftledningarna
prickmark (mark som inte får bebyggas] placerats på delar av miljöstationsomrädet.
Kommersiell

service

Föra tsättningor

Öster om
norr om Sörskogsleden.
Willys mataffär är beläget ca 200 meter från planområdet
ligger Bilia som har både verkstad och försäljning av bilar. in till centrum är det
planområdet
ca 2 km.
ca 1,5 km och till resecentrum
Förändringar
att ske vad gäller kommersiell

kommer

lnga förändringar

service.

och gestaltning

Byggnadskultur
Förutsättningar

Byggnaderna omkring det blivande kv. Räven består till stor del av friliggande villor uppförda
från 2008 och framåt i upp till 2 våningar med sadeltak eller pulpettak i en variation av kulörer.
Förändringar
Tillkommande

bebyggelse

villabebyggelse.
till Ängshagenområdets
och slår fast vissa gestalt—
som begränsar exploateringsgraden
också en bebyggelse som ger ett enhetligt och sameftersträvas

ska ansluta

Därför finns planbestämmelser
I planområdet
ningsprinciper.
gaturum.
manhängande

i sin gestaltning

ska placeras minst fyra meter från gatan med långsidan eller kortsidan parallellt
Huvudbyggnad
med gata. Garage eller carport ska placeras med infartsport minst 6 meter från fastighetsgräns
mot gata. Detta syftar till att skapa ett mer slutet gaturum i småstadslik karaktär. Öppen entréDetta gäller för
två meter ut från fasad på huvudbyggnad.
veranda får finnas på förgårdsmark
hela planområdet.
bebyggelses utformning
För att knyta an till omkringliggande
ska uppföras med sadeltak.
gleras att huvudbyggnad
För hela planområdet
raktär

är takvinkeln

som omkringliggande

begränsad

bebyggelse.

och Salas bebyggelsekaraktär

till högst 30 grader

för att bibehålla

re-

samma ka-
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Bestämmelsen, häck mot gatan ska finnas (nl), syftar till att skapa en trevlig smästadskänsla
1kv Räven. Häck ska finnas längs hela fastighetsgränsen mot gatan
med trädgårdsstadskaraktär
för att skapa en tydlig grön inramning av fastigheterna, bidra till ett grönt gaturum och för att
minska insyn mot fastigheten. Det är dock viktigt att häcken ska placeras så långt in på fastigheten att när den nått sin fulla storlek inte när utanför fastigheten. Detta för att säkerställa en
god tillgänglighet på intilliggande trottoar. Se figur 7 för Meteorit-gatan, en illustration som visar
hur gatusektionen kan komma att se ut.
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HÄLSAOCH SÄKERHET
Tillgänglighet
Inom offentlig platsmark
med funktionsnedsättning.

säkrar kommunen att gång- och cykelvägar är tillgängliga för personer
Områdets flacka karaktär är av fördel för att tillgängliggöra ny be-

byggelse.
för
som omfattar krav på tillgänglighet och användbarhet
För byggnader finns det bestämmelser
Dessa krav behandlas i bygglovsskedet.
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmäga.
Trygghet
Förutsättningar
Inom planområdet

går idag gäng- och cykelvägar

som är belysta

med elljus.

Förändring
installeras. Med fler boende i områVid anläggning av nya gator och parker ska elljusbelysning
det skapas även en känsla av trygghet och närvaro av andra människor. Befintlig belysning av
gång- och cykelvägar ska inte försämras.

STÖRNINGAR
Skyddsanordningar

och skyddszoner

Förutsättningar
går riksväg 56 och Mälarbanan som ligger cirka 180 respektive 200 meÖster om planområdet
på riksvägen är beräknat till 6400 fordon] dygn (2010).
Trafikmängden
ter från plangräns.
Mälarbanan trafikeras av cirka 28 persontåg och 19 godståg/ dygn om cirka 50 respektive 500600 meter långa tågsätt

i snitt.

av detaljplan för kv Svanen, söder om nuvarande planområde genomföri och med upprättande
[Buller Ängshagen PM 2008.02] som visar att samtliga riktvärden utom
des en bullerutredning,
bullernivå. Detta
maximal ljudnivå vid uteplats kan hållas. Mälarbanan är källan till överskriden
timme.
5 ggr/dygn under dygnets mest trafikbelastade
riktvärde får däremot överskridas
med funktionen som bullerskydd
Ett naturområde
och skyddar således föreslagen bebyggelse.

finns öster om nuvarande

detaljplaneområde

Förändringar
tillåts en högsta bullernivå vid fasad, på max 50 dBA [06-18]
Inom planområdet
45 dBA kvälls- och nattetid [18-06] i enlighet med Boverkets rekommendationer.

och maximalt

Ny genererad trafik kommer främst belasta den nya Galaxgatan som löper genom detaljplanefrån kv Svanen vilket kan öka
området, se figur 26. Denna riskerar att även få genomfartstrafik
reför motorfordon
i området. Därför föreslås att Galaxgatans genomsläpplighet
bullernivåerna
gleras eller att gatans hastighet begränsas.
Riktvärdet för trafikbuller uppfylls för alla planerade bostäder utan åtgärder. En uteplats som
på högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå kan anordnas på
uppfyller riktvärdena
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av yttervägg. fönster och eventuella uteluftsdon uppalla fastigheter. Med rätt dimensionering
framtagen av
fylls ljudkrav avseende trafikbuller inomhus med stöd av trafikbullerutredningen,
Bjerking.
Olycksrisker
Förutsättningar
och
går Riksväg 56 [6400 fordon/dygn)
Cirka 180-200 meter öster om detaljplaneområdet
för farligt gods. Dessa trafikleder är rebåda är huvudleder
Mälarbanan, [47 tågpassager/dygn],
på mellan 50 och 100 km/h för vägtrafiken
lativt högt belastade med hastighetsbegränsningar
och upp till 120km/h för tågtrafiken. Idag finns uppförda skyddsvallar öster om planområdet
mot dessa trafikleder.
Förändringar
genomförande
anses inte utgöra någon risk för planförslagets
De två ovan nämnda trafiklederna
samt det långa avståndet på cirka 180-200 meter
på grund av den idag uppförda skyddsvallen
norra del och kommer bidra till att
till vägkant. En ny rondell avses att byggas i planområdets
från Vintergatan till Sörskogsleden.
hålls nere för genomfartstrafik
hastigheterna
Lek och rekreation
Förutsättningar
Avståndet till lekplatsen från kvarteret RäÖrnen/Svanen.
är
ca 500 meter och till belysta motionsspår
det
år
strövskog
Till
ven är som längst ca 250 meter.
avståndet ca 800 meter. På kartan nedan är befintliga lekparker markerade med en stjärna.
En allmän lekplats

finns i kvarteren

.

,4
i

Il

Figur 9. Illustration
uppskattningsvis.

rå

av lokalisering

:]

,'""”"""

"* '

av närliggande

lekplatsen

'

Detaljplaneområdet

är markerat

med svart streckad

linje
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Förändringar
Inom planområdet
platser

anläggs en park med gräsytor med användning

med möjlighet

Naturmiliö

att anlägga

en skälad gräsyta

för att fördröja

PARK, planteringar

och sitt-

dagvatten.

och vattenområden

Förutsättningar

Planområdet

utgörs av åkermark. Marken arrenderas ut till en bonde som brukar jorden.

Förändringar
! detaljplaneomrädets
östra del mot naturområdet som verkar som bullerskydd anläggs en pas—
sage med användning NATUR [se figur 11) föratt ge boende en enkel väg österut till naturområdet och en framtida gäng- och cykelväg österut som reserverats i detaljplan nr 4023.
\ae/ ,.
ÅXX

n, B /e200\

e200 '

/

\ ,,

Figur 11. DetaUplnneförslagets

anslutning

till naturområdet

som verkar som bullerskydd, se DP 4023.

Gator och park
Parker
Detaljplaneförslaget innehåller en central kvarterspark med sittplatser, lekytor, planteringar och
eventuellt en damm. Parken är tänkt att fungera som kv Rävens mötesplats. Mindre parkytor
med träd, buskage och planteringar anläggs i detaljplaneförslagets nordvästra del i anslutning
till korsning Vintergatan-Galaxgatan.
grön barriär

Syftet med dessa är att fungera som bullerdämpning

mot trafiken, se figur 12.
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Figur 12 . illustration

av hur den kommande parken kan komma att se ut

och
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Gatunät
Förutsättningar
och
del går Vintergatan som år matarled till Sörskogsleden
nordvästra
Inom detaljplaneorådets
fågelväkm
1,8
respektive
1,3
det
är
resecentrum
och
torget
Stora
Sala,
centrala
Till
56.
Riksväg
gen och något längre med cykel och/eller bil.
Alla gator, cykelvägar

i anslutning

och gångvägar

är asfalterade.

till planområdet

Förändringar
planläggs
Alla gator i planområdet
korsningen Galaxgatan-Vintergatan.

som allmän plats [LOKALGATA]. En ny rondell föreslås

vid

västra del får tillsammans med gång-och
som sträcker sig genom planområdets
att alléträd ska anläggas vilket syftar till att säkra gaturumösterut bestämmelsen
till gatans roll som vistelserum, se figur 13.
mens gröna karaktär och uppmuntra

Galaxgatan
cykelvägen

1.0
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Figur 13. Sektion, Galaxgatan.

ledningar vil—
Norr om planerade tomter längs Vintergatan ligger ett område med underjordiska
och gräsytor och anges som ett uket utnyttjas med gäng— och cykelväg, trädplantering/plattor
cykelväg som leder upp mot
och
gångbefintlig
till
ansluter
cykelvägen
och
Gångområde.
Vintergatan förlängs österut för att ansluta till Oriongatan som planeras byggas
Sörskogsleden.
till even—
Detta för att sopbil och andra transporter
ut till att leda vidare upp till Sörskogsleden.
med
bostadsområdet
belasta
inte
och
området
ur
ut
direkt
ledas
kunna
ska
tuell skola/förskola
se
4023,
nr
ytterligare trafik. Förslag på att koppla Vintergatan med Oriongatan visas i detaljplan
figur 16.
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Vintergatan

gatustruktur

slås ha kommunalt

syftar till att slutföra

huvudmannaskap.

Ängshagenområdets

struktur. Samtliga gator före—
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Figur 16. inplanerade

lokalgator

med anslutning

till Sörskogsleden

i norr, detaa'plan

nr 4023

Gång och cykel
Förutsättningar

Cykelinfrastrukturen

inom planområdet

gör skolväg för många barn och huvudled
centrala

är viktigt att bibehålla
för cyklister

och utveckla eftersom

från Ängshagenområdet

att den ut-

med målpunkti

Sala.

Förändringar

(GC/VÄG) kommer
Föreslagen gång- och cykelväg i mitten av planområdet
i området.
med syfte att vara en deli den gröna gatu— och parkstrukturen

att kantas av en allé

Kollektivtrafik

trafikeras med buss i området med avgång en gång i timmen. Den närmaste buss—
på
Öster om planområdet
är belägen på Vintergatan ca 250 meter från planområdet.
finns hållplats för Linje 60 och 65. Linje 60 går mot Saladamm och ]ugansbo
Stockholmsvägen,
ligger
och Linje 65 mot Tomta, där byte till buss mot Västerås är möjligt. Sala resecentrum
och därifrån går tåg mot Västerås, Stockholm, Uppsala och Karlca 2 km norr om planområde

Silverlinjen
hållplatsen

stad.
Parkering,
Parkering

varumottagning.

utfarter

sker främst på den egna fastigheten. Tidsbegränsad
utformas i samråd med sakkunniga.

ning av barn på förskolan

parkering

för hämtning

och läm—
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom verksamhetsområde
antas kunna anslutas

mande bebyggelsen

för kommunalt vatten och avlopp. Den tillkomnät utan ytterligare

till befintligt

åtgärder.

Dagvatten
Delar av området
och byggnation
detär

som idag utgörs av åkermark
ska hanteras

vid anläggandet

att hårdgöras

finns en dagvattenutredning

Till planhandlingarna

av bostäder.

tänkt att dagvattnet

kommer

av gator

som visar hur

inom planområdet.

på ledså att belastningen
ska reducera och reglera dagvattenflödena
Dagvattenlösningarna
ningsnätet och recipienten fördröjs och begränsas. inom kv Räven förekommer höjdskillnader,
inom planområdet
som verkar för att dagvattenhanteringen
därför finns det planbestämmelser
som föresom syftar till en god dagvattenhantering
ska skötas på rätt sätt. Planbestämmelser
och n2 (markytan
kommer i plankartan är SKYDD (område som skyddar mot översvämning)
skall möjliggöra

av dagvatten).

infiltration

i södra, västra

finns områden

i plankartan

sen SKYDD, detta är för att dessa områden
ning. I den nordöstra delen av planområdet

och nordöstra

som har planbestämmel-

planområdet

ska verka som områden som skyddar mot översvämett svack—
föreslås enligt WSP:s dagvattenutredning

i tomtens bakkant
dike (SKYDD och n2]. På detta sätt har de flesta tomterna ett avledningsstråk
för vatten från tomt och tak som lutar bort från gatan.
som kan anvisas som anslutningspunkt
Avsikten är att skyddslösningen
med dränlösningar

svackdiken

ska vara av den form WSP beskriver
under. Detta kommer

i dagvattenutredningen,

att detaljprojekteras

i genomförandeske-

det.
Uppvärmning
bebyggelse

Kommande
värmning

bedöms

kunna anslutas

till ijärrvärmenätet.

Även andra typer av upp—

är möjlig.

Elektroniska
Tillkommande

kommunikationer
bebyggelse

bedöms

kunna anslutas

till befintligt

fibernät.

Ledningar
finns ett antal ledningar för olika syften, t.ex. VA, el och fjärrvärme. Dessa ska
Inom planområdet
samt överbyggnad och framtida
beaktas i byggskedet för att undvika skador vid markarbeten
problem.
norr om den planerade
ledningar går genom planområdet,
Underjordiska
är placerade utanför ledningsområdeti
tergatan. Föreslagna tomtgränser
inom planområdet
Kända ledningsägare
värme AB, Skanova samt Sala kommun.

är Sala-Heby

bebyggelsen längs Vinlokalgateområdet.

Energi Elnät AB, Sala-Heby Energi Fjärr-

Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun okända, ledningar som berörs av detaljplanen. Det
ska kontakta
att undersöka om ytterligare ledningar finns. Exploatörerna
åligger exploatörerna
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berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras innan arbetena sätts
igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden. Flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatören.
Ledningar som inte ligger på kvartersmark
samband med detaljplanens

och inte ligger inom u-område kan behöva flyttas i

genomförande.

Dikningsföretag
dikesföretag från 1943. Diket mynnar i Sagåns
inte längre fyller den funktion det gjorde då det
markavvattningsföretaget
Dä
sänkningsföretag.
att det bör rivas ur.
inrättades föreslås i dagvattenutredningen
Planområdet ligger inom Sala Landmannaskola

Avfall
Hämtning av avfall sker med traditionell

avfallshantering

och ska följa Arbetsmiljöverkets

linjer. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter Arbetsmiljöverkets
platser och avfallsutrymmen.

rikt-

krav på körvägar, vänd-

Avfallshanteringen ska följa kommunens förordning om renhållning och de rekommendationer
som anges i Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för transport,
förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009” samt kommunens riktlinjer om
källsortering.
Källsortering

av hushållsavfall

ska kunna ske vid fastigheten. Verksamheters avfall och hushålls-

avfall skall kunna hanteras separat.
lämnas sorterade förpackningar och
Återbruket-Returen
Hos kommunens återvinningscentral
tidningar samt sorterat grovavfall från hushållen. Företag lämnar grovsopor efter tecknande av
Äterbrukskort.
Tekniska

utredningar

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning, kv Räven Ängshagen, WSP Uppsala, 2017-11-03.
Bullerutredning
Trafikbullerutredning,

Kv Räven Ängshagen, Bjerking AB Uppsala, 2017-09-07.

PM 2008:02, Buller Ängshagen, Trivector, 2008-02—15.
Geotekniska förhållanden
PM Miljötekniska

Markundersökningar,

Bjerking AB Uppsala, 2010-02-11.

Övriga nödvändiga utredningar
Exploatörerna

bekostar de utredningar

som är nödvändiga för bygglovsprövningen.

21 {23)

)
%

DIARIENRzzolllfIfg/lilåå
GRANSKNINGSHANDLING

LA
SA
KOMM UN

FÖRVALTNING

KOMMUNSTYRELSENS

Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och utvecklingsenheten

KONSEKVENSER

AV DETALJ PLAN EFÖRSLAGET

Miljöaspekter
Kulturmiyön
då planförslaget avser idag obebyggd
Planförslaget har liten till ingen påverkan på kulturmiljön
Planförslaget bidrar till att
karaktärsdrag.
samtida
i
uppförd
bebyggelse
mark med angränsande

karaktären

upprätthålla

i området med bestämmelser

som reglerar utformning och utseende.

Naturmiljö
av odlingsmark av monokultur utan träd och buskage. Konse[ dagsläget består planområdet
blir att marken tas i anspråk för hårdgjorda ytor, bebyggelse och ankvensen av planförslaget
görs bedöm—
idag saknar kända värdefulla naturvärden
lagd grönska. Eftersom planområdet
form.
varierad
i
grönska
mer
av
form
i
effekt
ger området en positiv
ningen att planförslaget
Rekreation

och friluftsliv

Rekreation och friluftsliv påverkas inte av planens genomförande
det utgörs av odlingsmark och saknar rekreationsvärde.

då större

delen av planområ-

Mark och vatten

Planen bedöms

inte leda till negativa

anslutning till, området.
nens genomförande.

konsekvenser

Miljökvalitetsnormerna

för mark- och vattenområden
[MKN) bedöms

inte påverkas

inom, eller i
negativt

av pla-

Gata och trafik
för att möjliggöra
med mindre avsnitt och nya sträckningar
kompletteras
Befintlig gatustruktur
bebyggelse samt anläggandet av trafiksäkra infarter. Förslaget kan
angöring av tillkommande
för gata och
blir konsekvenserna
innebära viss ökning av trafikflödet i området. Sammantaget
trafik begränsade.
Sociala

aspekter

Barnperspektiv
av fler bostäder med närhet till anlagda parker och naturområetablerandet
av en skola eller förskola med ny lekplats. Samman—
den. I området möjliggörs även etablerandet
ur ett barnperspektiv.
kunna leda till positiva konsekvenser
taget bedöms planförslaget
Planen möjliggör

Tillgänglighet
Genomförandet
Hälsa

av planen antas leda till små konsekvenser

för tillgängligheten

inom området.

och säkerhet

bebyggelse väntas leda till en ökad trafikmängd i området vilket kan leda till ökat
bedöms dock vara
buller och minskad säkerhet för oskyddade trafikanter. Dessa konsekvenser
med avseende på föreslagna åtgärder.
begränsade

Tillkommande
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ORGANISATORISKA

FRÅGOR

Tidplan
Detaljplanearbetet
bedrivs
ningsutskott
(KSLU).
Tidplanen

redovisar

under ledning av Kommunstyrelsens

med standardförfarande

hanteringen

av detaljplanen

och beräknade

tidpunkter

Maj 2016

KSLU, beslut

juni - Augusti 2016
januari 2018
Februari 2018
Mars 2018
Mars 2018
April 2018

Samråd
KSLU, beslut om granskning
Granskning
KS-beslut om godkännande
KF—beslut om antagande
Laga kraft

led-

för olika beslut.

om samråd

Såvida inte detaljplanen
överklagas kan gatu- och parkombyggnad
starta och bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse
med detaljplanen
när detaljplanen
vinner laga kraft.
Genomförandetid
Genomförandetiden

är 10 är från den dagen detaljplanen

vinner laga kraft.

Ansvarsfördeining
Kommunen

ansvarar

för utbyggnaden

ningar och elnät till fastighetsgräns.
dessa.

av allmän platsmark,
Inom kvartersmark

vatten och avlopp, dagvattenanlägg-

ansvarar

respektive

fastighetsägare

för

Huvudmannaskap
Sala kommun

är huvudman

för allmän plats i detaljplanen.

Plankostnad
Kostnaderna
prövning.

för upprättande

av denna detaljplan

tas ut som planavgift

i samband

med bygglovs—

Anslutningsavgifter
Fjärrvärme,
respektive

vatten

och avlopp samt bredband

ekonomisk

Fastighetsrättsliga

finansieras

genom anslutningsavgifter

inom

ram.

frågor

Fastigh etsbildning
Kommunen ansöker
ningen ska påbörjas

om och bekostar fastighetsbildning
enligt detaljplanen.
så snart detaljplanen
vunnit laga kraft.

Fastighetsbild-

Ledningar
Ledningsägare
garen ansöker

är skyldiga att bevaka sina rättigheter
och bekostar eventuella ledningsrätter

genom Officialservitut

eller avtalsservitut,

och samråda med kommunen. Ledningsähos lantmäteriet.
Servitut säkerhetsställs

ledningshavaren

står för kostnaden.
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AVTAL
Markanvisningsavtal
Eventuell

markanvisningssavtal

med exploatörer

ska upprättas i enlighet med Sala kommuns

riktlinjer (Riktlinjer för
markanvisning i Sala kommun, KS 20161020, dnr 2016/1 182) och godkännas i kommunfullmäktige innan detaljplanen

antas.

Köpekontrakt
Köpekontrakt

ska upprättas med privata tomtköpare

för byggande av egna bostadshus.
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MEDVERKANDE
Förslaget

till detaljplan

har arbetats

toret. I samrådsskedet medverkande

fram av Samhällsbyggnadskontoret
konsulter från Tengbomgruppen

och Bygg- och miljökonAB.

Medverkande kommunala tjänstemän har varit följande: Anders Dahlberg, markingenjör.
Yvonne Fahlman, markingenjör. Maria Hedberg, planarkitekt. Peranders Waldemarsson, projekKarl—Gustav Persson, mätningschef.
teringsingenjör. Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare.
Rune Wåhlin, trafikingenj ör. Anna Winnersjö-Edholm, miljöinspektör. Ronald Houben, miljöinspektör. Helena Lindström,

]asmina Trokic
Planarkitekt

miljöinspektör.

Dan-Ola Norberg, stadsarkitekt.

Anders Almroth
Samhällsbyggnadschef
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för

Detaljplan

Ängshagen,
Sala

— kv Räven

Fjärde kvadranten

Västmanlandslän

kommun,

Standardförfarande

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
— kv Räven har under tiden 2016-05-25 Fjärde kvadranten
myndigheter,
2016-08-14- [11 veckor) varit utsänd på samråd till berörda fastighetsägare,
även tillgängligt
m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget
kommunala förvaltningar
entré.
hemsida och i Kommunhusets
på kommunens
Detaljplan

för Ängshagen,

av inkomna synpunkter.
Här nedan följer en sammanfattning
redovisas i kursiv stil. Yttranden från politiska
kommentarer
Salas bästa, Socialdemokraterna,
för kännedom (Centerpartiet,
Kristdemokraterna].
Minnesanteckningar

från samrådsmöte

Samhällsbyggnadskontorets
partier överlämnas till KSLU
Miljöpartiet och

i ett separat

redovisas

dokument.

Remisslista
Västmanlands

Länsstyrelsen

Dagvattenhantering

län

Lantmäteriet

Grundkarta, plankarta med
plan- och
bestämmelser,
genomförandebeskrivning,
fastighetsförteckning

Natu rvärdsverket

Ingen erinran

Försvarsmakten

Ingen erinran

Trafikverket

Trafikbuller

Vattenfall

Avstånd mellan luftledning och ny
byggnad, avstånd mellan luftledning och
väg eller gång- / cykelväg, eventuell flytt
av ledningar

Sala-Heby

Energi AB, Elnät

Sala-Heby

Energi

Elnät
Fjärrvärme

AB, Värme

VAFABMiljö

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens
Box 304
733 25 Sala

förvaltning

Avfallshantering

Stora Torget
Besöksadress:
Växel: 0214-74 70 00
Fax: 0224-188 50
kommuninfoéwlsalase
www.sale.se
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Skanova
Fastighetsägare

i kvarteret

Ingen erinran
och bostadsrättsinnehavare

Svanen och kvarteret

Lodjuret

Centrumverksamhet,

flerfamiljsbostadshus,
placering av
miljöstation, trafik, gång- och cykelväg,
möte

Boende

Placering

Fastighetsägare

Dagvattenhantering,
planering av
grönområde,
förmedling av nya bostäder

Barn och utbildning,

Sala kommun

Bygg- och miljökontoret,

Sala kommun

av miljöstation

Möjlighet till skola/ förskola
Gestaltningsprinciper,
plan- och
genomförandebeskrivning,
planbestämmelser,
plankarta,
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Västmanlands

Länsstyrelsen

län

Dagvattenhantering
län anser att det kan vara lämpligt
Västmanlands
för att dagvattenhanteringen
är en förutsättning
dagvattendamm
fungera.
Länsstyrelsen

att utreda om en
inom området kommer

att

KOMMENTAR
vilken visar hur dagvatten
har tagits fram av WSP för detab'planeområdet,
En dagva ttenutredning
och detaljplanen ska följa detta förslag.
kan hanteras inom detaljplaneområdet,

Lantmäteriet
Grundkarta
är framtagen. koordinatsystem
om hur grundkartan
påpekar att informationen
Lantmäteriet
måste förbättras. De påpekar även att kartans läsbarhet
plan samt befintliga ledningsrätter

i

måste förbättras.
Plankarta

med

bestämmelser

måste tydliggöras. De anser
och planbestämmelserna
meddelar att plankartan
Lantmäteriet
för befintliga och
rättighet
få
att
till
möjlighet
finnas
ska
det
att
är
tanken
om
att
också
ska lägena preciseras och redovisas
ledningar inom kvartersmark
genomgående
tillkommande
i plankartan.
som u-områden
påpekar att området väster om Galaxvägen [närmast Vargen 1) är utlagt som
Lantmäteriet
Om en fortsättning på detta område läggs som lokalgata kan övergången bli
naturområde.
av gatan. Detta bör åtgärdas.
olämplig med tanke på helhetsintrycket
Plan- och genomförandebeskrivning

gällande antal befintliga detaljplaner som berörs ska
påpekar att informationen
Lantmäteriet
bör
till val av högsta byggnadshöjder
orsaker
ses över. De påpekar även att texten om
förtydligas.
Fastighetsrättsliga

frågor

menar att det måste framgå vem/vilka som ska initiera och bekosta framtida
De menar även att det måste preciseras om det
och ledningsrättsåtgärder.
fastighetsbildnings—
för befintliga ledningar och var dessa ska få finnas.
ska kunna bildas rättigheter

Lantmäteriet

menar att det bör framgå vilken typ av rättighet (official-, lednings- eller avtals-]
Lantmäteriet
inte är inskriven ska detta framgå [omskriven] och den ska istället
rättigheten
Om
detär.

styrkas med en påskriven handling. De påpekar även att rättigheter
förteckningen

och bör kompletteras.

KOMMENTAR

Handlingarna

är justerade

utefter Lantmäteriets

yttrande.

utanför planen saknas i
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Naturvårdsverket
Ingen

erinran.

KOMMENTAR
Noterat.
F orsvarsmakten

Försvarsmakten
ingen

erinran.

KOMMENTAR
Noterat.

Trafikverket
Trafikbuller
påpekar

Trafikverket

att det i planhandlingarna

bör förtydligas

huruvida

gällande

riktlinjer

för

klaras.

trafikbuller

KOMMENTAR

har tagits fram. Denna visar att gällande
En bullerutredning
vilket har beskrivits i planhandlingarna.

riktlinjer för trafikbuller

ska klaras,

Vattenfall
Avstånd mellan luftledning

och ny byggnad

En ny byggnad
inom och i närheten av planområdet.
Vattenfall påpekar att de har elanläggningar
regleras i
som
avstånd
ett
på
placeras
över 55 kV bör
intill en luftledning med spänningsnivå
bredd i
eller servitut. Om det saknas uppgift om ledningsgatans
ledningsrätten
bör ett minsta avstånd på 20 meter från närmaste anläggningsdel
ledningsrätten/servitutet
och elsäkerhetsrisk.
gälla. Detta utifrån säkerhetsområde
Avstånd mellan luftledning

och väg eller gång-[cykelväg

för korsande väg samt gång- och cykelväg bör placeras minst
Vattenfall påpekar att vägområdet
stolpar och stag. Avstånd i höjd mellan vägbana och luftledningens
10 meter från luftledningens
föreskrifter. Vattenfall
faser ska vara minst det avstånd som gäller enligt Elsäkerhetsverkets
ska vara utförd som brottsäker ledning eller som ledning i
påpekar vidare att luftledningen
inte är byggd i detta utförande får exploatören bekosta
förstärkt utförande. Om luftledningen
denna ombyggnad.
Eventuell flytt av ledningar
Vattenfall

meddelar

men bekostas

att eventuell

av exploatören.

flytt/förändringar

av befintliga

elledningar

utförs av Vattenfall

&
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Ovrigt

Vattenfall påpekar att offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis
beställs via www.vattenfall.se/anslutning-till-elnatet.htm
eller på telefon 020-821000. De
meddelar även att kabelutsättning ska begäras vid eventuella schaktningsarbeten, att befintliga
elledningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet samt att
Vattenfalls markförlagda kablar inte får byggas över. Vattenfall påpekar också att deras
anläggningar

måste uppfylla det säkerhetsavstånd

som framgår av Elsäkerhetsverkets

starkströmsföreskrifter.
KOMMENTAR

Omstartsstationen föreslås flyttas till ett område norr om Vin tergatan, med ett avstånd av drygt 20
meter till luftledningarna som är markerade i grundkartan. Detta har Plan- och
utvecklingsenheten stämt av med Vattenfall. Övriga synpunkter från Vattenfall beaktas.

Sala-Heby Energi AB, Elnät
Sala-Heby Energi AB, Elnät meddelar att området idag är förberett med två inmatningar

av el, en

i östra delen av rondellen samt i södra delen av gång- och cykelvägen. De påpekar att Galaxgatan,
Meteoritgatan, gång- och cykelväg mellan kv Örnen och Vintergatan saknar u-område. Möjlighet
att förlägga kablar behövs där. U-områden kommer att nyttjas för kablar, kabelskåp samt
belysningsstolpar.
SHE AB, Elnät påpekar att placering av belysningsstolpar samt belysning i park och på gäng- och
cykelvägar tas fram gemensamt av SHE AB, Elnät och Sala kommun. SHE AB, Elnät önskar få
underlag för projektering översänd till dem snarast möjligt efter att planen antagits.
KOMMENTAR

Plankartan ska innehålla nödvändiga a-områa'en på kvartersmark och på parkmark. Placering av
typ av belysningsstolpar ska tas fram gemensamt av SHE AB, Elnät och Samhällstekniska enheten.

Sala-Heby Energi AB, Värme
Fjärrvärme

Sala-Heby Energi AV, Värme meddelar att de har stam- och servisledningar för fjärrvärme inom
området och att anslutning är möjlig från flera håll. De påpekar att utsättning via
ledningskollense ska se före schaktning i mark nära fjärrvärmeledningar,
då det finns ett antal
avstängnings-/luftnings-

och avtappningsventiler

i området.

Sala-Heby Energi AB, Värme

påpekar att om färdig marknivå ändras (sänks) mot nivån idag måste de kontaktas i god tid, då
det kan påverka ventilspindlarnas höjd.
KOMMENTAR

Samtliga synpunkter beaktas i det fortsatta
uppvärmningssystem

arbetet Ställningstagande

i området tas fram i genomförandeskedet

till typ av

inför projekteringen.
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Vafab miljö
Avfallshantering
Vafah miljö önskar en tydligare beskrivning av vad som menas med en traditionell
De önskar även att placeringen av
i plan— och genomförandebeskrivningen.
avfallshantering
till texten. Vidare meddelar Vafab miljö att det bör förtydligas i
kompletteras
omstartsstationen
texten huruvida det ska finnas en möjlighet för hushållen i området att få soporna hämtade vid
fastigheten.
KOMMENTAR

av avfallshan teringen
med ett förtydligande
kompletteras
Planhandiingarna
möjlighet för hushållen i området att få soporna hämtade vid fastigheten.

och att det fin ns en

Skanova
Ingen

erinran.

KOMMENTAR
Noterat.

och bostadsrättsinnehavare

Fastighetsägare

i kV Svanen och kv Lodjuret

Centrumverksamhet
i kv Svanen och kv Lodjuret anser att det inte ska
och bostadsrättsinnehavarna
i kv Räven eftersom de önskar
bottenvåningarna
till centrumverksamheti
lantliga, lugna och barnvänliga karaktär.
Ängshagenområdets

Fastighetsägarna
finnas möjlighet
bibehålla

Flerfamiljsbostadshus
Fastighetsägarna

och bostadsrättsinnehavarna

i kv Svanen och kv Lodjuret

inte ska tillåtas i direkt anslutning

flerfamiljsbostadshus

samspelar

att flerfamiljsbostadshus

anser att

till kv Svanen eftersom

med den angränsande

de inte tycker

befintliga villabebyggelsen.

Placering av miljöstation
Fastighetsägarna
placera

och bostadsrättsinnehavarna

en miljöstation

på föreslagen

i kv Svanen och kv Lodjuret

plats inom planområdet

eftersom

är emot förslaget

att

de anser att detta skulle

ska nyttja
om alla hushåll i Ängshagenområdet
medföra avsevärt ökad trafik in i bostadsområdet
samt när sopor kastas, att det
denna, att det skulle skapa oljud vid tömning av miljöstationen
och att placeringen skulle ge en försämrad
lukt frän miljöstationen
skulle skapa besvärande
omgivning

för närliggande

bostäder.

påpekar att det idag ligger en miljöstation vid
och bostadsrättsinnehavarna
Fastighetsägarna
plats av de boende i
vilken de menar är en uppskattad
utfarten från Ängshagenområdet,
ska vara placerad vid
även fortsättningsvis
området. De önskar därför att miljöstationen
och att park / lekplats / fotb0113plan / tennisbana /
utfarten från Ängshagenomrädet
föreslagits
eller liknande istället skulle kunna finnas på den plats där miljöstationen
grönomräde
i samrådshandlingarna.
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Trafik
i kv Svanen och kv Lodjuret är emot förslaget om
Fastighetsägarna och bostadsrättsinnehavarna
att Galaxgatan som löper genom området öppnas för trafik eftersom de menar att detta kommer

att medföra genomfartstrafik

dels till och från kv Svanen, men framförallt genomfartstrafik

till

skulle leda till ökad
De befarar att ett sådant genomförande
och från Ängshagenskolan.
bullernivå och ökade bilavgaser för intilliggande bostäder, en osäker tratlkmiljö för närboende,
finns och
att vägen riskerar att trafikeras i hög hastighet även om hastighetsbegränsningar
genom att det finns en snabbare flyktväg ut från området.
högre inbrottsrisk
önskar att även det nya omrädet får sin egen
och bostadsrättsinnehavarna
Fastighetsägarna
lokalgata i likhet med kv Svanen och kv Lodjuret, dvs ingen genomfart för biltrafik mot kv
—enbart gång- och cykelväg. De föreslår att Galaxgatan blir
Svanen och mot Ängshagenskolan
och inte fortsätter förbi tomten mittemot den
lokalgata och enbart ansluter till Meteoritgatan
och bostadsrättsinnehavarna
Fastighetsägarna
föreslagna placeringen av miljöstationen.
även
fortsätter på andra sidan cykelvägen och att genomfartstrafiken
föreslår att grönområdet
fortsättningsvis

ska ledas runt området

som den gör idag.

via Vintergatan,

Gång- och cykelväg
i kv Svanen och kv Lodjuret anser att den i
och bostadsrättsinnehavarna
Fastighetsägarna
föreslagna gång- och cykelvägen i öst-västlig riktning norr om
samrådshandlingarna
Örnen 1,2 och 3 inte kommer att användas då de menar att cykeltrafiken i området
fastigheterna
gäri nord-sydlig riktning, att ingen av de boende kommer att ha en utfart till cykelbanan och att
de som cyklar till/från skolan eller centrum cyklar i nord-sydlig riktning och inte i öst-västlig
befarar att denna gäng- och cykelbana
och bostadsrättsinnehavarna
riktning. Fastighetsägarna
medför risk för buskörning av mopeder, onödig kostnad
kommer att användas, att sex fastigheter kommer att ha
som man har en cykelbana på baksidan av huset och att
försämras för dessa fastigheter. De påpekar också att en
område

enligt detaljplan

för en gäng- och cykelbana som inte
en lokalgata framför huset samtidigt
områdets naturnära och lugna miljö
läplantering skulle anläggas i detta

4003 och ett en sådan läplantering

inte har anlagts

ännu.

i kv Svanen och kv Lodjuret önskar istället att
och bostadsrättsinnehavarna
plantering för att bevara den naturnära och
annan
med
förses
eller
området blir naturområde
lugna omgivningen i området för alla berörda fastigheter, inklusive i nya omrädet.
Fastighetsägarna

Möte
och bostadsrättsinnehavarna
Fastighetsägarna
för Plan- och utvecklingsenheten
företrädare

i kv Svanen och kv Lodjuret önskar ett möte med
enheten pä Sala kommun.
och Samhällstekniska

KOMMENTAR

Centrumverksamhet

i bottenvåningarna
Möjlighet till cen trumverksamhet
störa den lugna karaktären i området.
FlerfamiUsbostadsh

finns inte inom kv Räven. Detta för att inte

us

Möjlighet till flerfamiljshus finns in te i direkt anslutning
B; säger bostäder iform av enbostadshus eller parhus.

till kv Svanen i och med att bestämmelsen
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Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och utvecklingsenheten

Placering

av miljöstation

Placeringen av miljöstationen föreslås till ett läge norr om Vintergatan, som föreslagits i beskrivet
samrådsyttrande.
Det är en plats i närheten av dess nuvarande placering, där mänga i omrädet
naturligt passerar och bedöms inte störa intrycket vid entrén till Ängshagen. Placeringen ligger i
bostadsbebyggelsens
utkant vilket inte medför ökad trafik inom bostadshebyggelsen
och begränsar
risken för eventuella ljud vid användning eller tömning av anläggningen.

Trafik
Galaxgatans sträckning genom planområdet föreslås vara möjlig
är inte tänkt för genomfartsgrafik
till och från skolan. Gatan ska
att hastigheten begränsas vilket ska motverka genomfartstrafik.
förlängning pä Oringatan, öster om planområdet, vilken ska leda

för genomfart för biltrafik, men
planeras på ett sätt som medför
Det plan eras istället att byggas en
trafik till och från skolan.

Gång» och cykelväg
Samhällsbyggnadskon
toret har tagit till sig informationen
i samrädsyttrandet
och bedömer att den
föreslagna gäng- och cykelvägen norr om kv Svanen inte behöver byggas.
Den läplantering som finns med i detaljplanen för kv Örenen/Svanen föreslås att tas bort i den nya
detaljplanen

för att istället

ge utrymme

för han tering av dagvatten.

blir alltför smalt för att kunna plantera och sköta en iöplantering.
ledningar l ytan.

Området

mellan

de två kvarteren

Dessutom går ett sträk med

Boende, kv Lodjuret
Placering

Boende

av miljöstation

inom kv Lodjuret,

samt närboende grannar,
miljöstationen
är dålig.

har pratat med samtliga
och meddelar

att samtliga

boende

i bostadsrättsföreningen

tycker att placeringen

kv Lodjuret

av den nya

KOMMENTAR

Se kommentar

om placering

av miljöstation

ovan.

Fastighetsägare, kv Örnen
Dagvattenhantering

Fastighetsägaren,
som bor inom kv Örnen framför att det rinner dagvatten ned till hennes tomt
vilket har svårt att rinna bort p.g.a. höjdskillnaden.
Fastighetsägaren
undrar hur dagvatten från
kv Räven ska ledas bort så att det inte riskerar att rinna till hennes tomt.
Förmedling av nya bostäder
Fastighetsägaren

undrar hur förmedlingen

av nya bostäder

inom kv Räven ska gå till.

9(9)
&

SALA

2018-01-23

KOMMUN

DIARIENR:2015/449
SAM RÄDSREDOGÖRELSE

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och utvecklingsenheten

KOMMENTAR

Dagvattenhantering
Samhällsbyggnadskon
toret är medvetet om problematiken
kommande arbete med detaljplan och projektering.
Förmedling

och kommer

att ta hänsyn till detta i

av nya bostäder

Förmedlingen

av tomter inom kv Räven kommer

att ske genom Sala kommuns

tomtkö.

Barn och utbildning
Uppförande

av skola/förskola

Barn och utbildning anser att barnantalet för förskolor bör vara tillräckligt stort, minst tre
avdelningar, för att ekonomiskt
motivera dubbelbemanning
även när beläggningen är relativt
liten. Detta på grund av arbetsmiljöskäl
för att undvika ensamarbete.
För skolans del handlar det
om att kunna tillhandahålla lärare med rätt ämneskompetens
och tillgång till andra
stödfunktioner.
Lärarna måste också ha möjlighet att bilda fungerande arbetslag, etcetera. Även
det är beroende av att eleverna är tillräckligt många.
Barn och utbildning har uppmärksammat
att deti planen skapats möjlighet för att uppföra en
skola och/eller förskola. De menar att om så blir fallet, är det angeläget att de aspekter som
nämns ses som en avgörande del i planeringen.
KOMMENTAR

Synpunkterna från Barn och utbildning
rymma två till fyra avdelningar.

Byggenheten,

beaktas. Förskolan kan byggas i en eller två våningar och

Bygg— och miljökontoret,

Sala kommun

Byggenheten

har kommentarer
gällande gestaltningsprinciper,
plan- och
genomförandebeskrivningen,
planbestämmelser
och plankartan.
KOMMENTARER

Granskningshandlingarna

]asmina Trokic
Planarkitekt

har justerats

utefter Byggenhetens,

Bygg- och miljökontoret

Anders Almroth
Samhällsbyggnadschef

synpunkter.

s' i fl.:-1.;;ai

&

'i?)

flf'l,f,,31

1,5,“,
1 (6)
2013-01-23
DIARIENR:2015/449
SAMRÅDSHANDLING

SALA
KOMMUN

SALAKOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Samhällsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens

Plan- och utvecklingsenheten

Ink. 21113
—01_24

förvaltning

Diar e

Aklblringa {é

01015fig”?

Detaljplan

för

Ängshagen,
Sala kommun,

— kv Räven

Fjärde kvadranten

Västmanlands

län

Standardförfarande

YTTRANDEN

FRÅN

POLITISKA

PARTIER

Fjärde kvadranten

—kv Räven har under tiden 2016-05-25 2016-08-14(11 veckor) varit utsänd på samråd till berörda fastighetsägare,
myndigheter,
kommunala förvaltningar
m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget
även tillgängligt
på kommunens
hemsida och i Kommunhusets
entré.
Detaljplan

för Ängshagen,

Här nedan följer en sammanfattning
av inkomna synpunkter
från politiska
Samhällsbyggnadskontorets
kommentarer
redovisas i kursiv stil.
Centerpartiet

partier,

Markanvändning,
centrumverksamhet,
möjlighet till förskola/skola,

i Sala kommun

gestaltningsprinciper
Gestaltningsprinciper,

Salas bästa

gatuutformning,

kommersiell service, placering av
rondell, anslutning mellan Oriongatan
och riksväg 56, trafikmätning,
planteringar
Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Gestaltningsprinciper,
byggande

förvaltning

radonsäkert

Tydliga byggförutsättningar

i Sala kommun

Kristdemokraterna

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens

i Sala kommun

Säkerhet

i Sala kommun

Besöksadress:
Stora Torget
Växel: 0224-74 7D 00

Box 304

Fax: 0224—188 50

733 25 Sala

kommuninfDQsalase
www.salase

kring dagvattenhantering
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i Sala kommun

Centerpartiet
Markanvändning

Centerpartiet vä nder sig principiellt emot att värdefull produktiv åkermark tas i bruk för
på Ängshagen bör planläggas och bebyggas
bebyggelse men att den Fjärde kvadranten
mark är planlagd
eftersom omkringliggande
bebyggelsen försvårar ett effektivt brukande

och bebyggd och att den omkringliggande
av åkermarken.

Centru mverksamhet

tillåts i vissa av husens
anser att det är positivt att centrumverksamhet
Centerpartiet
med aktivitet och kommersiell
stadsdel
levande
en
till
bidra
kan
det
eftersom
bottenvåningar
service under flera av dygnets timmar.
Möjlighet

till skola/förskola

men kan nyttjas för
att ett område är avsatt till förskola/skola
uppskattar
Centerpariet
om det inte finns behov för detta, då det möjliggör en utveckling av området.
bostadsändamål
Gestaltningsprinciper
anser att det är positivt att försöka skapa ett enhetligt

Centerpartiet

och sammanhängande

gaturum som ger en mer småstadslik karaktär, men ser en fara i att förslaget i allt för hög grad
kommer att avvika från nuvarande bebyggelse på Ängshagen som präglas av en relativt stor
om att taken ska vara
tycker t ex att bestämmelsen
variation mellan husen. Centerpartiet
sadeltak med tegelröda takpannor leder till en för stor likriktning inom området.
KOMMENTAR

Kvarteret Räven kommer att utgöra "ansiktet utåt” i Ängshagen. i tidigare etapper har vissa
tillsammans uppvisar en alltför splittrad
problem visat sig i att de individuella fastigheterna
bedöms vara
gröna stadsbilden med bäckar och förgärdsmark
gatubild. Den sammanhållna
välgörande för området, särskilt vid infarten. Samtidigt som detaljplanen ska ge en enhetlig
karaktär till området ska den medge individuellt fria val som ger variation. Bestämmelsen om
anpassas till det befintliga Ängshagen samt ändras till att medge fler material.
takmaterial

Salas

bästa

Gestaltningsprinciper
Salas bästa önskar

en generös

byggrätt

och en minskad

styrning

gällande

placering

av husen

och val av takutförande.

inom tomten
Gatuutformning

Salas bästa påpekar att Tekniska kontoret tidigare har velat undvika trottoarer
av gatan och anser att det räcker med trottoar endast på en sida av gatan.
Kommersiell

service

Salas bästa anser att det är bra att området

bottenplan

på bägge sidor

kan få såväl hyreshus

som kommersiell

service i

i några av husen i planen. De föreslår atti ett tidigt skede erbjuda byggherrar

denna
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del och poängtera

möjligheten

att kunna finansiera byggnation

genom att knyta upp butiker

etc. som hyresgäster.
Placering av rondell
och
på Sörskogsleden,
Salas bästa erinrar att de tidigare gett förslag på en cirkulationsplats
denna skulle kunna ersätta den som föreslås inom området. De menar att en rondell pä
skulle betjäna även infarten till Emmylund, infarten till Ängshagen och samtidigt
Sörskogsleden
tas ned ytterligare.
på Sörskogsleden
skapa ytterligare en cirkulation som gör att trafiktempot
Anslutning mellan Oriongatan

och riksväg 56

från riksväg 56 för trafik söderut mot
Salas bästa föreslår en anslutning via högersvängfält
trafikplats Kivsta och en påfart från Oriongatan ut på riksväg 56. De menar att detta vore ett
en avfart mot tänkta
bra sätt för boende att ta sig snabbt ut på vägen mot Enköping/Västerås,
avlastas.
kan
Bilia
via
vid Oriongatan och att infarten
verksamheter
Trafikmätningar
för att skapa en bra trafikmiljö runt den
Salas bästa anser att det bör utföras trafikmätningar
inte att trafik till /från denna ska behöva
tycker
Partiet
förskola.
skola/
möjliggör
fastighet som
gå genom området.
Planteringar
Salas bästa menar att Ängshagen som helhet upplevs som platt och blåsigt varför de
av träd och andra växter för att ge området en
förespråkar snabb och tätare utplantering
och trivseln i området.
grönare och lummigare karaktär för att därmed öka attraktiviteten
KOMMENTAR

Räven kommer att utgöra ”ansiktet utåt” iÄngsh agen. l tidigare etapper har vissa
tillsammans uppvisar en alltför splittrad
problem visat sig i att de individuellafastigheterna
bedöms
gröna stadsbilden med bäckar och planterad förgårdsmark
gatubild. Den sammanhållna
enhetlig
en
ge
ska
detaljplanen
som
vara välgörande för området, särskilt vid infarten. Samtidigt
karaktär till området ska den medge individuellt fria val som ger variation. Bestämmelsen om
anpassas till det befintliga Ängsh agen samt ändras till att medge fler material.
takmaterial
Kvarteret

Möjlighet till flerfamiljsh us i omrädet finns förutom ide delar av planområdet som barfdtt
bestämmelsen B; ( bostäder iform av enfamiljshus och park us). Möjlighet till cen trumverksamhet
finns in te inom kv Räven. Detta för att in te störa den lugna karaktären i området.
i området särskilt för barn. Ett
på båda sidor om lokalgatan ökar trafiksäkerheten
mellan boende och kommunens ansvariga tjänstemän har
möte med diskussion om trafikfrägar
genomförts.
Trottoarer

Frägan gällande anslutning mellan Oriongatan
inte avgörande för detaljplanen och diskuteras

och riksväg 56 som är Trafikverkets
vidare i annat forum.

ansvar är

i
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Socialdemokraterna

i Sala kommun

Gestaltningsprinciper

i Sala är tveksamma till att kv Räven föreslås urskilja sig mot övrig
bebyggelse på Ängshagen, särskilt att skapa ett mer slutet gaturum i småstadslik karaktär.
anser att detaljeringen
i planområdet
är alltför begränsande.
Socialdemokraterna

Radonsäkert

De

byggande

Socialdemokraterna
i Sala påpekar att Ängshagen
kräver ett radonsäkert
byggande tätt mot mark.

ligger inom högriskomräde

för radon vilket

KOMMENTAR

Kvarteret Räven kommer att utgöra ”ansiktet utåt” i Ängshagen. I tidigare etapper har vissa
problem visat sig i att de individuella fastigheterna
tillsammans uppvisar en alltför splittrad
gatubild. Den sammanhållna
gröna stadsbilden med häckar och planterad förgårdsmark
bedöms
vara välgörande för området, särskilt vid infarten. Samtidigt som detaljplanen ska ge en enhetlig
karaktär till området ska den medge individuellt fria val som ger variation.

Miljöpartiet
Tydliga

i Sala

byggförutsättningar

Miljöpartiet

i Sala menar att det är viktigt att vara tydlig mot tomtspekulanter

med vad som är

tillåtet att bygga.

Kristdemokraterna
Säkerhet

i Sala

kommun

kring dagvattenhantering

Kristdemokraterna
småbarnsfamiljer

i Sala kommun påpekar att området troligen kommer att bebos av
och att det av denna anledning måste läggas stor vikt vid
säkerhetsanordningar
runt en eventuell dagvattendamm.

[asmina

Trokic

Planarkitekt

Anders

Almroth

Samhällsbyggnadschef
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SAMMANFATTNING

Sala kommun

arbetar med alt ta fram en ny detaljplan
Syftet med denna är att möjliggöra

Ängshagen.

läge. Planen medför ca 20—30 nya bostäder

för kvarteret

för bostäder

och området

Räven i

i ett stadsnära

är även en viktig

del i att färdigställa Ängshagen. Området består idag av åkermark och den
nya bebyggelsen

kommer

att innebära att fler ytor hårdgörs.

Detta gör att

vattnet inte kan infiltrera i marken i lika hög grad som idagsläget. Åtgärder
behöver därför sättas in för att minska flödet.
Dagvattenberäkningar

har visat att flödena från utredningsområdet

kommer

att öka med ca 90 % efter exploatering om inga åtgärder vidtas. Med hänsyn
till klimatfaktorn uppgår ökningen till ca 140 %. Föroreningstransporten till
ökar markant jämfört med idag.

recipienten
Eftersom

det från området

idag i stort sett inte avleds något vatten alls till

ledningsnätet kommer en viss ökning vid höga flöden ske hur mycket
fördröjning

som än görs. För att skydda ledningsnät

recipienten

från ökade mängder föroreningar

dagvatten.

Denna bygger i huvudsak

gatusektioner

föreslås

en systemlösning

för

på att utnyttja höjder och föreslagna

inom området för att via ytlig avrinning

Detta för att vattnet i så stor utsträckning
eller tas upp av växter. Utredningen

från ökade flöden och

leda vattnet till grönytor.

som möjligt ska avdunsta,

föreslår ett antal åtgärder;

infiltrera

utföra

asfalterade ytor med lutning mot grönyta, regnbäddar, infiltrationsstråk, förse
parkens Iågpunkt med en kupolbrunn samt att låta lågpunkten fungera som
åtgärder

översvämningsyta.

Samtliga föreslagna

som Sala kommun

ställt kring dagvattenhantering.

är i linje med de riktlinjer
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- Dagvattenutredning

Kv Räven

l 5

OCH SYFTE

BAKGRUND

2

Sala kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Räven i
Ängshagen. Syftet är att möjliggöra för bostäder i ett stadsnära läge. Planen
medför ca 20-30 nya bostäder och området är även en viktig del i att
färdigställa Ängshagen. Området består idag av åkermark och den nya
bebyggelsen

att fler ytor hårdgörs,

kommer att innebära

vilket kräver

hantering av det ökade dagvattenflödet. I samband med detta har WSP fått i
uppdrag att genomföra

en dagvattenutredning

OCH RIKTLINJER

AVGRÄNSNING

3

Utredningsområdet

sammanfaller

för området.

med detaljplaneområdet.

Flöden från

övriga avrinningsområdet bedöms inte ha någon nämnvärd påverkan på
utredningsområdet

och har därför inte tagits med i beräkningarna.

DAGVATTENPOLICY

3.1

FÖR SALA KOMMUN
har tagits fram för Sala

Ett utkast till en policy för dagvattenhantering

kommun. Den är dock inte antagen än. Följande mål har angivits:
.

Dagvattenhanteringen

ska ske på ett ekonomiskt

och miljömässigt

hållbart sätt så att de inte medför negativa effekter för i miljön eller
för samhället i stort.
.

Dagvattenlösningarna
att belastningen
begränsas.

.

Dagvattnets

på ledningsnätet

och recipienten

Lokalt omhändertagande
bidrag till övergödning

minska. Hanteringen

så

ska reducera och reglera dagvattenflödena

av dagvatten

fördröja och

av dagvatten

eftersträvas.

och förorening

i recipienten

ska

ska bidra till att vi uppnår god

status i våra vattendrag, i enlighet med ramdirektivet för vatten.
.

Dagvattnet

ska. där det är möjligt. användas

som resurs i

stadsplaneringen föratt skapa vackra och funktionella miljöer.
Samhällsplaneringen
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ska förebygga

skador orsakade

av dagvatten.

4

UTREDNINGSOIVIRÅDE
FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1

OMRÅDESBESKRIVNING

OCH

“a

än

är ca fyra hektar och ligger i området Ängshagen

Planområdet

i Salas södra

“i

har byggts ut i omgångar

delar, se Figur 1. Ängshagen

sedan EBU-taletoch

Kv. Räven anses vara viktig för att färdigställa den påbörjade strukturen. Den
är belägen väster och söder om planområdet.

bebyggelsen
)

befintliga

:

obebyggt, med undantag för två G/C-vägar, och består
Området ari nuläget
m
='
SD
är flackt med en lågpunktslinje i nord-sydlig
av åkermark. Planområdet
(0
EQ

dl
3

riktning.

.
x
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4.2

GEOLOGISKA

Marken i området
jordartskarta
området

Nl

irl?"

FÖRUTSÄTTNINGAR

består av glacial och postglacial

från Sveriges

geologiska

har låg genomsläpplighet

Inga kända grundvattenförekomster

lera enligt översiktlig

undersökning

(SGU). se Figur 2. Hela

enligt SGU:s genomsläpplighetskarta.
finns enligt VISS.

3;

Lima; we
.%s

tt

fl

i
5

2g

l
l
l

\“
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4.3

BEFINTLIGA DAGVATTENSYSTEM/
DAGVATTENHANTERING

4.3.1

Avrinningsområde
hör till delavrinningsområdet

Utredningsområdet

len geohydrologisk

VISS (2017).

undersökning

1979 finns inströmningsområden

Scandiaconsult

Ovan lsätrabäcken

enligt

gjord av Orrje & co
utpekat i öst och i väst, och

ett utströmningsområde i mitten av området.

Recipient,

4.3.2

recipienislams/klassning

Recipient för området är vattendraget Sagån, som slutligen mynnar i Mälaren
och Enköping.

mellan Västerås

Den aktuella vattenförekomsten

i VISS är

Sagån; mellan "Sala flygplats " och mynningen till Lillån, se Figur 3.
l»

a:

.-_

.

lf,
(.

;(

- ._=-

(t

5 "0"a" )
utan?
"l :nlnhetg

' '

Ängshölden

k

;
få,i” x . M?
XUItjcelun

..
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.n

'

)

\I‘,
NcrrK'wsla
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_)

?

1.

iTabell

sammanfattas

för recipienten

kvalitetsfaktorer

och avgörande

Statusklassning

.- ,

. ....
' f:,r.

. -,

::
_,._.fzh,=.l,.

...,.”
, ,,

w_-

.
-5:_.

»,

Recipient

Ekologisk status

Kemisk status

Befintlig status

Otillfredsställande

Uppnår ej god

Kvalitetskrav

God ekologisk status
2027

God kemisk status

Avgörande

Konnektivitet,

Bromerad

kvalitetsfaktorer

morfologiska

tungmetaller

förändringar,

(kvicksilver

och bly)

särskilt

övergödning,
förorenade

difenyleter,

ämnen

(zink)

Enligt senaste klassningen

(2017) är recipientens

ekologiska

status

otillfredsställande. Det har varit ekonomiskt ochleller tekniskt omöjligt att
vidta de åtgärder

som skulle behövts för uppnående

redan 2015 och därför har vattenförekomsten
kvalitetsfaktorerna

avgörande

av god ekologisk

tidsundantag

så är övergödning

status

till 2027. Av de

och den förhöjda

halten

zink av relevans för dagvattenutredningen.
Den kemiska
bromerad

difenyleter

förstnämnda

uppnår ej god på grund av för höga halter av

statusen

samt tungmetallerna

överskrids

gränsvärdena

kvicksilver

och bly. För de två

för i stort sett alla vattenförekomster

i

Sverige.

4.3.3

Verksamhetsomräde

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp.
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4.3.4

4) markerat

och dagvattenanläggnfngar

ledningar

Befintliga

finns ett markavvattningsföretag

planeringsunderlag

l Länsstyrelsens

(Figur

(se även avsnitt 4.4). Detta dike har tidigare

genom området

avlett vatten från området. Hur avledningen fungerar efter att Ängshagen
bör dock vara

riktningen

byggts ut är inte känt. Den huvudsakliga

densamma. I områdets sydvästra del finns enligt ledningskartan två
som möjligen avleder delar av vattnet till ledningsnätet.

dagvattenbrunnar
"

/

» " -:'-_?.f
b:-I-C,

. L

31,1.

h”...-ungsm _.

”rutig:

4.3.5

instängda

En skyfallskartering
uppfattning

tillit,:

1 :: : ':_ ».T

';.

risk

'&?
..

.

.

'

.nu—ru*:

områden,

.

'.

f.“

. N'

”i

_a. ‘i

\ U

#cfgäåxlylj

.:

_

.lq-l-

för översvämning

har utförts av SMHI. Skyfallskarteringen

om var lågpunkter

i terrängen

ger en

finns och pekar ut riskområden

som kan vara intressanta för ytterligare studier.
Större potentiella flödeslinjer finns mitten av området där
diket/lågpunktslinjen går. Ett mindre potentiellt översvämningsområde
gränsar till planområdet
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i väst, se Figur 5.

4.4

DIKNINGSFÖRETAG

Planområdet ligger inom Sala Landmannaskola dikesföretag från 1943. Diket
Utbredningen för
Sagån som ligger i Sagans sänkningsföretag.
inte längre
sföretagets
markavvattning
Då
4.
Figur
i
ses
respektive företag

mynnari

fyller den funktion det gjorde då det inrättades bör det rivas ur.

4.5

ÖVRIGA

Ledningar

LEDNINGAR

finns inom planområdet.

för VA, el och fjärrvärme
går norr om den planerade

ledningar

OCH ANLÄGGNINGAR
bebyggelsen

Underjordiska

längs Vintergatan.

Ett

ledningsstråk med VA finns även i södra delen av planområdet.

4.6

FÖRORENAD

Genomförda
kadmium

MARK

studier har visat på förhöjda

inom Sala tätort. Föroreningarna

halter av framförallt
härstammar

bly och

från tidigare

gruvverksamhet. Enligt en miljöteknisk markundersökning utförd 2010 av
Bjerking AB (rapport
Ängshagen

2010-02-11,

inga metallhalter

uppdrag

nr 53206) innehåller

som överskrider

området

Salas platsspecifika

riktvärden.
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4.7

OBSERVATIONER

FRÅN PLATSBESÖK

Nedan i Figur 6. Figur 7 och Figur 8 visas exempel
befintligt bostadsområde

på dagvattenhantering
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Förslaget

FRAMTIDA
möjliggör

mindre parkytor,

ca 20-30

FÖRHÅLLANDEN
nya bostäder

inom området.

samt nya vägar och en cirkulationsplats

En park och
planeras.

En

illustration av det färdigställda området visas i Figur 9.
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6

BERÄKNINGAR

6.1

MARKANVÄNDNING

Markanvändningen har karterats med hjälp av en grundkarta, flygfoto,
och observationer

illustrationsplan

före exploatering

Markanvändningen
åkermark,

vid platsbesök.
har bedömts som gatumark

se Figur 10. Efter exploateringen

som gatumark,

parkmark

samt villaområde,

har markanvändningen

och
bedömts

se Figur 11.

GATUMARK
ÄKERMARK
— PLANDMRÄDESGRANS
—————
——

::!» *:!

l

nu:

www

”av!”

»
525a

GATUMARK
PARKHARK
v LLAUMRÅDE
PLANOMRÄDESGRANS
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6.2

DIMENSIONERANDE

FLÖDEN

Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats utifrån markanvändningen
före och efter exploatering.
.

Gatumarken

lberäkningarna

är uppdelad

Utifrån föreslagna

i gatumark

gatusektioner

och grönyta i gatuområdet
Avrinningskoefficient
områden
vatten

asfalt och gatumark

har en genomsnittlig

beräknats.

70 % av den totala gatumarken
.

har följande antaganden

gjorts:

grönyta.

andel asfalt

Efter exploatering

uppskattas

vara asfalt och 30 % grönyta.

för bostadsområdet

med bebyggelsetypen

valdes till 0,2 för flacka

villatomter

>1000 m2 enligt Svenskt

P110.

Det dimensionerande

dagvattenflödet

från området

beräknas

med rationella

metoden:

aim-war)
där:
Cldär det dimensionerande

flödet (lis)

A är avrinningsområdets area (ha)
(p ar avrinningskoefficienten
i(tr) är den dimensionerande
tr är regnets varaktighet
Beräknade

nederbördsintensiteten

(ifs ha)

(min).

dimensionerande

flöden före och efter exploatering

redovisas

i

Tabell 2 och Tabell 3.

Markanvändning

Area

Avr.

Red. area

Qdim

(ha)

koeff.q)

(ha)

(Us)

Åkermarkl'gräsyta

3,59

0,10

0.36

82

Gatumark

0.34

0,80

0,27

62

-

-

3,9

0.16

0,6

144

Före

Gatumark

asfalt

grönyta

Totalt

l0254251

- Dagvattenutredning

Kv Räven

l 15

.it;

Markanvändning

Area

Avr.

Red.

Quim Quiminkl.

(ha)

koeffmp

Area (ha)

(lis)

Parkmark

0,44

0.10

0.04

9

11

Villaomräde

2,26

0,20

0,45

103

129

Gatumark

0,86

0,80

0,69

157

196

Gatumark grönyta

0,37

0,10

0,04

9

11

Totalt

3,9

0,31

1,22

278

348

kf (Us)

Efter

asfalt

Beräkningarna visar en ökning i dagvattenflöden med drygt 90 % om ingen

fördröjninggörs. Med hänsyn till klimatfaktornuppgår ökningen till ca 140 %.
Ökningen av flödet till ledningsnätet är egentligen ännu större då största

delen av avrinningenfrån åkermarken idag inte når ledningsnätet. Påverkan
på befintligtledningsnät är alltså pataglig.
Beräkningar av dagvattenflöden

efter exploatering för 10-ärs regn med 10

minuter, 2 timmar och 6 timmars varaktighet redovisas i Tabell 4. För regn
med kortare varaktighet än en timme används klimatfaktor 1,25 och för regn
med längre varaktighet än en timme används klimatfaktor 1,2, enligt Svenskt
vatten P110.

Varaktighet

Dagvattenflöde (lis)

Dagvattenflöde med
klimatfaktor

W

16 l10254251

- Dagvattenulredning

Kv Räven

278

348

2 timmar

53

63

6 timmar

23

28

(lis)

á

6.3

EXTREMA

All fysisk planering

FLÖDEN

bör ske långsiktigt

idag ta hänsyn till de klimatförändringar
förväntas

medföra

översvämningar

och det är därför relevant att redan
som väntas. Det ändrade

klimatet

högre flöden, vilket innebär att det finns risk för

i områden

där dagvattensystemen

är dimensionerade

efter

andra förutsättningar.
För att klimatanpassa

dagvattenhanteringen

utefter flöden beräknade
rekommenderar

med en klimatfaktor.

att en klimatfaktor

göras

Svenskt vatten P11O

på 1,25 används.

även finnas en plan för hur avledningen
extrema

kan dimensionering

av extrema

Enligt P110 ska det
regn ska ske. Med

regn menas ett regn större än ett 10—ärsregn med klimatfaktor.

Tabell 5 visas de beräknade
även redovisade

flöden för 10-, 20- samt 100-årsregn.

med klimatfaktor.

Regn, varaktighet

Värdena

Dagvattenflöde

10 min

är avrundade

(lis)

till närmsta 10—tal.

Dagvattenflöde
klimatfaktor

10-årsregn

280

350

20-årsregn

350

440

100-årsregn

600

750

I

Flödena är

med
(Its)
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6.4

DAGVATTN ETS FÖRORENINGSINNEHÅLL

Dagvattnets

teoretiska

föroreningsinnehåll

har beräknats

med schablonhalter

från StormTac (v17.2.2). Indata till StormTac är bl. a. utredningsområdets
markanvändning,
väderstation

se avsnitt 6.1. Den årliga nederbörden

för Sala

är uppmätt till 600 mm/är (SMHI, normaivärden

för nederbörd

1961 - 1990).
l StormTac
avledning

har schablonhalter

förjordbruksmark

till öppet dike valts föratt

exploatering.

Efter exploatering

(Regionplane-

om vilka halter recipienten
halterna förhåller
är att statusen

parkmark

föroreningshalterna

1NI, vilket gäller för ett deiavrinningsomräde
recipienten

före

och lokalgata med

jämförs

med riktvärde

med utsläppspunkt

och trafikkontoret,

direkt

2009). Detta säger ingenting

tål men ger däremot

sig till ett "normalt" dagvatten.

i vattenförekomsten

med

beskriva markanvändningen

har villaområde,

kantsten valts. De sammanvägda

och lokalgata

en grov fingervisning
Vattendirektivets

inte ska försämras.

om hur

huvudregel

De beräknade

föroreningshalterna och jämförelsen med riktvärdet 1M redovisas i Tabell 6.
. l
‘i

Förorening

Före expl.

Efter expl. (pgii)

(pgflj

18 l 10254251

. Dagvattenulredning

Riktvärden

1M

190

140

160

N

4100

1300

2 000

Pb

8,8

7,9

8

Cu

17

21

18

Zn

30

62

75

Cd

0,12

0,18

0,4

Cr

0,96

1,5

10

Ni

0,66

2,5

15

Hg

0,018

0,032

-

SS

85 000

42 000

40 000

Olja

150

190

400

Kv Räven

Det är inte bara föroreningshalterna
mängden

näringsämnen

i dagvattnet

och metaller

som spelar roll. utan

som transporteras

till recipienten

är

också av betydelse. Med stora hårdgjorda ytor avrinner en större andel av
årsnederbörden

till recipienten

och även relativt rent vatten kan påverka.

Tabell 7 visas hurföroreningsbelastningen
före och efter exploatering
__l?

Förorening

(kg/år) från utredningsområdet

förändras.

;.,i.

'i-'

't.

j...__.i-

'(IIII'.'

;;;

Före expl.

Efter expl.

Förändring

(kglår)

(kgfår)

(%)

1.2

1.3

10 %

N

26

13

- 50 %

Pb

0.056

0.075

35 %

Cu

0.11

0.2

80 %

Zn

0.19

0.59

210 %

Cd

000073

00017

130 %

Cr

0,0059

0.014

130 %

Ni

0,0042

0.024

470 %

Hg

0.00011

0.0003

170 %

SS

530

400

—25 %

Olja

0,93

1.8

95 %

Trots att fosforhalten

l

är lägre i dagvattnet

efter exploatering

ökar alltså den

totala mängden fosfor som leds bort från området. För ämnen förknippade
med trafik. byggnader

och annan mänsklig

aktivitet såsom tungmetaller

och

olja blir effekten dubbel. Högre halter och högre andel når därmed
recipienten

och åtgärder som minskar avrinningen

och renar dagvattnet

är

nödvändiga.
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7

FÖRSLAG TILL
DAGVATTENHANTERING

Förslag på renings- och fördröjningsåtgärder
riktlinjerna

i Salas föreslagna

systemlösning

med ytlig avrinning

leda vattnet till grönytor.
möjligt ska avdunsta.
belastningen

dagvattenpolicy.

Förslaget

innebär en

där höjder inom området

utnyttjas för att

Detta för att vattnet i så stor utsträckning

infiltrera

som

eller tas upp av växter. Detta minskar

både på ledningssystem

dagvattenhantering

har tagits fram med hänsyn till

och recipient samt ger en robust

som bättre tål extrema regn. En översikt över området

visas i Figur 12 och Bilaga 1.
'EkMN-LAH
m

R:

©

!
l
a
a.m.m
Ins-flunk!
“NI

l Tabell 8 presenteras
dagvattenanläggningar.

Anläggningstyp

magasinsegenskaper

Magasinegenskaper

Vanlig

och ytbehov

Antagen

Antaget

Antagen

djup

porositet

ytmagasin

innltrationshastighet

(mm)

Ylbehov
(m:-*f100m2
avrinningsyta)

0.5

10

10

10

33

Luftig skelettjord

0.5

30

10

100

13

Nedsänkt

0.5

15

300

10

5

0.5

15

60

10

15

lntiltrationsstrak

0,5

30

20

10

12

Nedsänkt

0,3

15

250

10

?

skelettjord

vaxtbädd

(djup)

Nedsänkt
växtbädd

(grund)

grönyta
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I

och ytbehov för olika

Antaget
(m)

i

7.1

GATUIVIARK OCH ALLMÄNNA

7.1 . 1

Grönyta

i gatusektioner

I de gatusektioner
möjligheter

som redan finns framtagna

för området finns goda

till en hållbar dagvattenhantering.

bör tydliggöras

YTOR

att asfalterade

Inför detaijprojekteringsskede

ytor ska utföras med lutning mot trädfgräs

samtidigt som grönområdet sänks ner något för att uppnå önskad
flödesriktning.
avledning

Uppsamling

av vatten mot kantsten eller i måsvinge

till dagvattenbrunn

för Galaxgatan

bör endast undantagsvis

och Vintergatan

med föreslagna

med

tillåtas. Sektionerna

åtgärder visas i Figur 13 och

Figur 14.
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Sänks

ned

lnfiltrerbara grönytor ger både flödesutjämning
och renar dagvattnet från
metallföroreningar
och växtnäringsämnen
som fosfor och kväve.
Växtligheten bidrar med näringsupptag och upprätthåller
infiltrationskapaciteten
igrönytan. Högst reningseffekt uppnås i grönytor med
tät gräsväxt och genomsläppligt
ytlager. Tekniken är enkel, billig och kräver
lite underhåll. Se Tabell 8 för magasinsegenskaper
och ytbehov för nedsänkt
grönyta.
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Meteoritgatan

är besvärlig

ur avrinningssynpunkt

då det i den föreslagna

sektionen inte finns några grönytor för infiltration. Istället föreslås ett antal
regnbäddar

eller nedsänkta

grönytor.

En regnbädd utformas så att regnvatten lätt kan avrinna dit, t ex genom en
öppning

i kantsten.

Vatten ansamlas

jorden. Regnbädden

först på ytan innan det infiltrerar ner i

består ofta av ett övre lager med växter och under det

anläggs ett filtermedium

med god infiltrationsmöjlighet.

Under detta anläggs

ett dränerande lager för att leda bort vattnet. Se Tabell 8 för
magasinsegenskaper och ytbehov för regnbädd (nedsänkt växtbädd).
Regnbädden

kräver löpande

skötsel. Vid etablering

krävs regelbunden

bevattning. Det löpande underhållet innefattar ogräsrensning och växtskötsel
samt inspektion

och rensning av inlopp och bräddavlopp.

Skötselkostnaderna

kan jämföras

med kostnaderna

för att sköta en

plantering med fleråriga växter.
Som alternativ

till regnbädd

kan en nedsänkt gräsyta eller infiltrationssträk

anläggas föratt minska skötselbehovet. Regnbädden eller den nedsänkta
gräsytan

kan utformas

trafiksäkerhetshöjande

och placeras som farthinder

så att den även har en

effekt, se Figur 15.

vf.

ff.]!

"3W.
r,, . _ _

I bilaga 1 ges förslag på höjdsättning av lokalgatorna iform av höjder och
flödespilar. Vidare gatuprojektering
med hänsyn till dagvattenlösningarna
är
nödvändig.
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7.1.2

Multifunktionell'

En ny höjdsättning
parkområdet.

yta

föreslås för att möjliggöra

lparken skapas en multifunktionell

omkringliggande

tomter. Multifunktionella

och undvika skador på bebyggelse
och renas. Den multifunktionella
torrväder.

Det motsvarar

en vattenvolym

dagvattenledningen
överskottsvatten

föreslagen
från Vintergatan

ett 100-

om ca 450 m3. Lågpunkten

i parken

som ansluts till

av Sala kommun.

Vid kraftiga regn kan

ledas mot översvämningsytan

bilaga 1 för ett förslag på höjdsättning

fördröja

i utloppsbrunnen

kunna magasinera

och dagvattenledning

ut flöden

Dagvattnet

till lek och idrott under

kapaciteten

Ytan höjdsätts föratt

förses med en kupolbrunn

för attjämna

vid kraftig nederbörd.

överstiger

i riktning mot

yta där marken är lägre än

ytor används

ytan kan användas

När regnintensiteten

bildas vattenspeglar.
årsregn.

ytlig avrinning

i parken. Se

för parken. l Figur 16 ses

exempelbilder på multifunktionella ytor.
,.
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7. 1.3

Infiltrationsstråk

I södra delen av området
omkringliggande
lnfillrationsstråket

anläggs ett infiltrationsstråk.

fastigheter

Stråket ligger lägre än

och anläggs med lutning österut.

leder vattnet i samma riktning som det ursprungliga

markavvattningsföretaget.
och avleda dagvattnet

Vid extrema

regn kan infiltrationsstråket

bort från planområdet.

fördröja

Figur 17 visar en principskiss

av ett infiltrationsstråk.

Fördröinlngsvolym

m

Matlurdslagcr

med grås-

Översvämnlngsskydd:
Brunnslntagel

Övergångslager

Dränerlngslager
Geoloxtll”If

' F
.,
I[?g-g,,
(sålt

“.1:-_!
,3;=--' - L'

t' "i ,
Lif

31-5!

placeras

vid sidan och över

_ _ ___

l

——————
' i
'-

botten på stråket
Dagvauenbmnn
med
vattenlås

och sandläng

orän-ldagvatrenlednlng

lnfiltrationsstråket

utformas

avled ningskapaciteten.

som ett makadamdike

Här har rapporterats

föratt

öka

problem med stående vatten

från fastigheterna i det angränsande kvarteret, vilket inte får förvärras. På
makadamdiket

kan en plantering

eller gräs anläggas

för att få ett grönstråk

med rening.
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Figur 18 visar en principskiss för infiltrationsstråket i södra delen av
planområdet.
svackdike

som anslutertill

i Kv Räven kan justeras

Markhöjderna

till diket. Under infiltrationsstråket

fastigheterna

tili befintliga

anpassas

och Kv Örnen. Stantlutningen

i Kv Räven

höjder i Kv Örnen.

för en bra anslutning

och släntlutning

finns befintliga VA-ledningar.

Kupolbrunnar
En

slånt och ansluts till befintligt dagvattennät.

i infiltrationsstråkets

placeras

i botten och den övre delen är ett

Diket har makadam

med svag släntlutning

kupolbrunn placeras förslagsvis där infiltrationsstråket når GC-banan. Det
för en komplett

krävs vidare utredning

med en kupolbrunn.

avslutas

Infiltrationsstråket

lösning vid GC-banan.

529

, j, ,

lbilaga 1 ges ett förslag på en principiell höjdsättning

lutar

där fastigheterna

mot infiltrationsstråket. Stråket lutar österut och har en braddfunktion med
anslutning

till befintligt dagvattennåt.
av infiltrationsstråket

detaljprojektering

Det krävs dock vidare utredning
för en komplett

och

dagvattenlösning.

KVARTERSMARK

7.2

uppmuntras

På kvartersmark

tomterna

De illustrerade

tomtågarna

att ta om hand om dagvatten

så länge marken ges en viss lutning ut från fasad. Takvattnet
och utkastare

lokalt.

är stora och kan utan problem ta hand om takvatten
leds via stuprör

till gröna ytor eller grusytor för infiltration.

'f-C

Mellan tomterna

föreslås svackdiken

sätt har de flesta tomterna

anvisas som anslutningspunkt
gatan. Svackdiket
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enligt markering

ett avledningsstråk

i Figur 12. På detta

i tomtens bakkant som kan

för vatten fran tomt och tak som lutar bort från

kan skyddas genom att höjderna fastställs

i detaljplanen.

7.3

FÖRSLAG

Ptanbestämmelser

TILL PLANBESTÄMMELSER

om dagvatten

som kan regleras

med lagstöd framgår i 4

kap. PBL. För att säkerställa och skydda de föreslagna lösningarna föreslås
följande bestämmelser:
+0.0 -—Föreskriven

-

höjd över ett nollplan.

vattnet kan ledas enligt de föreslagna
b -—Avledning

.

av dagvatten.

Föreskrivna

höjder gör att

flödesvägarna.

Här föreslås att takvatten

ska infiltreras

på tomten.
n — Markytan

.

får inte hårdgöras.

fastighetsarean
kan infiltrera

Förslagsvis

ska vara genomsläpplig

SKYDD

— Användningen
mot störning.

erosion.

”Skydd Översvämningsyta"

användningsslaget
användning
området

7.4

skydd bör användas

markförorening,

för områden

olyckor,

som

översvämning

är en precisering

och

av

Skydd som gör att endast denna form av

är tillåten. För infiltrationsstråket

skulle denna bestämning

för föroreningar

i södra delen av

kunna användas.

FÖRORENINGSBELASTNING

l beräkningarna

att vattnet

i marken.

skyddar

.

anges att minst 50 % av

för att säkerställa

efter föreslagna

EFTER ÅTGÄRDER
åtgärder

har

schablonsiffrorna för gatumark ändrats från "lokalgata med kantsten" till
"lokalgata

med reduktion

som sker när gatuvattnet

i öppet dike" som en approximation

av den rening

avleds via gröna ytor, se Tabell 9.

Förorening

Före expl.
(kglår)

Efter expl.
(kgl'år)

Med
åtgärder
(kgi'år)

Förändring (%)
åtgärderjämf.
före expl.

P

1.2

1,3

1

- 17 %

26

13

11

- 58 %

Pb

0.056

0.075

0.051

- 9%

Cu

0.11

0.2

0.14

27 %

Zn

0.19

0.59

0.45

137 %

Cd

0.00073

0.0017

0.0014

92 %

Cr

0.0059

0.014

0.012

100 %

Ni

0.0042

0.024

0.021

400 %

Hg

0.00011

0.0003

0,00022

100 %

SS

530

400

280

- 47%

Olja

0.93

1.8

1,5

61 %

Ökningen
fortfarande

av mängden

tungmetaller

som transporteras

till recipienten

är dock

kraftig. vilket är särskilt allvarligt för zink som är en av orsakerna

till att Sagån inte uppnår god ekologisk status. Enligt modelleringsresultaten
kommer nu den största delen av metallerna från villaområdet. Eftersom
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är biltrafik är det i första hand rening av infarter och

källan i stor utsträckning

som är viktiga. Om dessa i stor utsträckning

biluppställningsplatser
gatan och därmed

renas i samma gröna stråk som gatuvattnet
minska ytterligare.

tungmetalltransporten
gatusektionens

8

utformning

lutar mot

bör

Detta visar på hur viktigt

är.

KOSTNADSBEDÖMNING
SKÖTSEL

OCH

Förslaget bygger till största del på att utnyttja de förutsättningar som redan
finns i planförslaget

i form av grönstråk,

parkmark

och gatusektioner

på ett

sätt så att de gynnar dagvattenhantertngen.

9

KONSEKVENSER AV
FÖRESLAGEN PLAN

9.1

DAGVATTENSYSTENI
där gatorna avvattnas

Med ett "värsta-scenario"

uppfarter

och där hårdgjorda

grönstråk

med brunnar trots tillgång till

och tak leds direkt till ledning kommer

påverkan på ledningsnätet vid dimensionerande regn vara stor. Med en
genomtänkt

dagvattenhantering

bli

enligt förslaget kommer dock avledningen

betydligt mindre. Eftersom det från området idag i stort sett inte avleds något
vatten alls till ledningsnätet
hur mycket fördröjning

kommer dock en viss ökning vid höga flöden ske

som än görs. Det enda sättet att undkomma

att utföra kompensationsåtgärder

9.2

detta är

i andra delar av systemet.

IVIKN

Eftersom området idag är åkermark gör även relativt små renande insatser
att transporten

av näringsämnen

till recipienten

inte ökar. Denna

kvalitetsfaktor påverkas därför inte.
Vid en förändring från åkermark till bostadsområde ökar zinkhalterna kraftigt
och även med rening kan en ökning ske. Då årsavrinningen från
detaljplaneområdet

står för en mycket liten del av den totala tillrinningen

till

Sagån skulle det krävas en zinkhalt många gånger högre än den uppmätta

zinkhalten i än för att halten skulle påverkas. Då den uppmätta halten ligger
strax över 20 pgll vilket är ungefär en tredjedel
vattnet från området
påverkas.

av den modellerade

halten i

utan rening kan inte heller denna kvalitetsfaktor

Detta betyder dock inte att nivån på reningsambitionerna

kan

sättas lågt. Många små försämringar har tillsammans en stor paverkan och
ambitionen

an.

26 l 10254251

- Dagvattenulredning

Kv Räven

bör vara att minimera

tiltförseln av zink och andra tungmetaller

till

9.3

Ett dagvattensystem
extrema

för alla situationer

kan aldrig dimensioneras

regn kommer systemet

mot lågpunkter.
grönytor

FLÖDEN

EXTREMA

inte att räcka till. Avrinningen

och Galaxgatan

I det förslag som visas tutar Vintergatan

i gatusektionen.

den multifunktionella

rör sig dagvattnet

Vid mättade förhållanden

ytan i parken, naturomraden

och vid

sker då ytligt
mot

mot

samt infiltrationsstråket

i

södra delen av planområdet. En genomtänkt höjdsättning är viktig för att
på ett säkert sätt kan ansamlas

säkerställa

att dagvattnet

byggnader

eller anläggningar.

fördröja och avleda dagvattnet
ytan och infiltrationsstråket
befintliga

10

Vid extrema

utan att förstöra

regn kan infiltrationsstråket

bort från planområdet.

förses med bräddbrunnar

Den multifunktionella
som ansluts till det

dagvattennätet.

FORTSATT ARBETE

Avvattningen

fran området

i dagsläget

bör kartläggas.

det finns rester av markavvattningsföretaget
dräneringsledningar

och hur dessa ska ersättas.

markavvattningsföretaget

Det bör utredas om

i form av fungerande
Detjuridiska

bör rivas ur då det inte längre finns. Höjdsättning

av gator och tomter måste göras med dagvattenavrinningen

i åtanke.
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DANANDREAS

1/2

APOLLOGATAN
12
73340 SALA
LODJURET 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENÄNGSHAGEN1 - SALA

MICHAELLINDSTRÖM
APOLLOGATAN
17 c
73340 SALA
LO DJURET 13

KRIIG OLSSON, ELISABETH

1/2

APOLLOGATAN ZB
73340 SALA

OLSSON, GÖRAN

1/2

APOLLOGATAN 2B
73340 SALA

SVANEN 1

SKÖLLERMARK, SVEN OLOF

1/2

STJÄRNGATAN 1
73340 SALA

ÖSTNES, RENATE MARGARETHA

1/2

VÄSBYGATAN 13 A LGH 1102
73338 SALA

SVANEN 2

HALLSTEN, ANNA MARIA

1/2

KOMETGATAN 6
73340 SALA

HALLSTEN, KARL MATTIAS
KOMETGATAN 6
73340 SALA

1/2

á

&

5 (9)
2017-11-22

SALA
KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

SVANEN 3

JAKOBSSON, MARIE MARGARETA

1/2

KOMETGATAN 8
73340 SALA

OLOFSSON,KARL ÖRJAN FREDRIK

1/2

8
KOMETGATAN
73340 SALA
SVANEN 4

DAVID
BJÖRN
GULLEERG.
11
STJÄRNGATAN
73340SALA

1/2

LINDACHRISTINA
GULLBERG,

1/2

STJÄRNGATAN11

73340 SALA
SVANEN 5

RAGNARSSON,PER ARTUR DANIEL
STJÄRNGATAN9
73340 SALA

SVANEN 6

TöRNEVAO, MALIN KRISTINA

1/2

7
STJÄRNGATAN
73340 SALA

TÖRNEVAD,ROGERANDERS

1/2

STJÄRNGATAN7

73340 SALA
SVANEN 7

MALIN 1/2
KATARINA
LILIAN
RENSVIK,
5
STJÄRNGATAN
73340SALA
RENSVIK, PAR NICLAS
STJÄRNGATAN5
73340 SALA

1/2

&

&(9)
2017-11-22

SALA

KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTO RET

VARGEN 1

SALABOSTÄDER AKTIEBOLAG
BOX 63
73321 SALA

ÖRNENI

DAVIDSSON, LARS IO NAS PETTER

1/2

KOMETGATAN 1
73340 SALA

JAKOBSSON, MÄRTA ANNELI CAMILLA 1/2
KOMETGATAN 1
73340 SALA

ÖRNEN 2

LINDBECK, LINDA KRISTINA
KOMETGATAN 3
73340 SALA

ÖRNEN 3

HELLENIUS, KENT URBAN

1/2

KOMETGATAN 5
73340 SALA

JOHANSSON, LINDA CHRISTIN

1/2

KOMETGATAN 5
73340 SALA

ÖRNEN4

BENGTS, JOHAN LARS

1/2

KOMETGATAN 7
73340 SALA

BENGTSJENNY PERNILLA
KOMETGATAN 7
73340 SALA

1/2

7 (9)

& SALA

2017-11-22

KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

ÖRN EN 5

MARIZA, RACHEL

1/2

KOMETGATAN 9
73340 SALA

CIZA, MELANCE

1/2

KOMETGATAN 9
73340 SALA

ÖRNEN 6

NYBERG, ANNA MATHILDA

1/2

KOMETGATAN 11
73340 SALA

STRANDBERG, ]AKOB VIKTOR

1/2

KOMETGATAN 11
73340 SALA

ÖRNEN 7

OSCARSSON
HÄLJESGARD,
LINDA
STIÄRNGATAN
20

1/2

73340 SALA
HÄLJESGÅRD,KARL NIKLAS

1/2

STJÄRNGATAN
20
73340 SALA
ÖRNEN 8

ARENANDER, DANNYVIKTOR

1/2

STlÄRNGATAN 18
73340 SALA
ARENANDER, SOFIE MARIA
STJÄRNGATAN 18
73340 SALA

ÖRNEN9

ALLERBRAND,BJORNALLANVILLY
STJÄRNGATAN16
73340 SALA

1/2

& SALA

3 {9)
2017-11-22

KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

ÖRNENlO

KARLSSON,LARS ANDERS
STJÄRNGATAN 14
73340 SALA

ÖRNEN 11

TALLROTH, ROBERTH OLOF HENRY

1/2

STJÄRNGATAN 12
73340 SALA

TALLROTH,
KRISTINA
ELISABETH 1/2
SHÄRNGATANIZ
7334OSALA
ÖRNEN12

VEGHOLM, FATIMA

1/2

STJÄRNGATAN 10
73340 SALA

HEIDENBORG, PER FREDRIK

1/2

STJÄRNGATAN 10
73340 SALA

ÖRNEN 13

[JNDQVBTZLARSSAMUEL
SHÄRNGATANG

7334OSALA
ÖRNEN 14

UNDBERGSÖDERSTRÖM,RONNY

1/2

SHÄRNGATANö
7334GSALA
IJNDBERGSÖDERSTRÖM,ANETTE

SHÄRNGATANG
7334OSALA

1/2

&

9(9)
2017—11—22

SALA

KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

AbHAKEEM,UNN(}HANARSAGHI

ÖRNEN 15

1/2

SHARNGATAN4

7334OSALA
AL-HAKEEM,
BASSAMSAMEERALI

1/2

9HÄRNGATAN4

7334OSALA

ÖRNEN16

HNGVALLERH(ANDREAS
SHARNGATANZ
7334OSALA

1/2

JANSSON, ANNA KRISTINA

1/2

STJÄRNGATAN 2
73340 SALA
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