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Detaljplan för Bältarhagen, Ransta
Planarbetet bedrivs med standardförfarande och föreslagen tidplan innebär granskning under
maj 2021.
BAKGRUND
Planområdet är beläget i Ransta tätort och gränsar till områden med småhusbebyggelse i norr
och öster, samt glesare, mer traditionell bebyggelse i söder och väster. Området är ca 9 hektar.
Större delen består av skog och ett mindre område i sydöstra delen utgörs av ängsmark. Marken
ägs av Sala kommun, privata fastighetsägare, och en samfällighet.
Planförslaget består av två delområden och är möjligt att bygga ut i etapper, med det sydöstra
området först. I sydöstra området möjliggörs för ca 8 st småhustomter, samt en ca 2760 m² stor
yta avsatt för en bostadsrättsförening. Det nordvästra delområdet möjliggör för 19
småhustomter. Mitt i området sparas delar av Bältarskogen för fortsatt användning som
rekreationsområde. Vägnätet för gång och cykel utvecklas också genom att de två delområdena
binds ihop med varandra, med närliggande villaområden samt med befintliga GC-vägar norr om
Bältarskogen.
Det finns idag ingen gällande översiktsplan för aktuellt planområde. Planförslaget bedöms dock
varken strida mot tidigare översiktsplan eller mot den utvecklingsstrategi som tagits fram i
pågående ÖP-arbete. Ransta beskrivs där som en utvecklingsort.
För planens genomförande krävs att mark överförs från Gustafsberg 1:1>1, Kumla-Västerby
2:4>1 och Kumla Västerby 2:2>2.
PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av småhusbebyggelse. Syftet är även
att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde som tar vara på värden i ett natur- och
landsbygdsnära område.
SLUTSATS INFÖR BESLUT
Förslaget möjliggör för ca 27 småhustomter, samt ett ca 2760 kvadratmeter stort område för
flerbostadshus. Planförslaget tar till vara och sparar kvartersskog inom området för rekreation
och utvecklar nätet för gång- och cykeltrafik till omgivande områden.

FÖRSLAG TILL BESLUT
att

godkänna förslaget och uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att sända ut
detaljplanen på samråd.

Anna Ryf
Planarkitekt
SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

Björn Sjölund
TF Plan- och utvecklingschef
Besöksadress: Stora Torget 1
Växel: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
kommun.info@sala.se
www.sala.se
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CHECKLISTA

Checklista för landsbygdssäkring av beslut.
YTTRANDE ANGÅENDE DETALJPLAN FÖR BÄLTARHAGEN, RANSTA
Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för
landsbygden, nu eller i framtiden?
JA

NEJ

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar:
1.

att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?
I så fall, på vilket sätt?
Ransta är ju inte landsbygd utan en liten tätort. Men man kan väl hävda att
planen möjliggör boende som är landsbygdsnära i alla fall. Dessutom borde ett
ökat antal boende i området möjliggöra att viss service kan öka eller tryggas i
Ransta. Detta i sin tur gynnar även boende på landsbygden runtomkring Ransta.

2.

att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?
I så fall, på vilket sätt?
Planen möjliggör för fler att flytta till Ransta, vilket bör ge ökat underlag för
olika slags företag öppna, växa eller finnas kvar.

3.

att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?
I så fall, på vilket sätt?
Med ett stigande invånarantal ökar underlaget/köptrycket i Ransta. I
förlängningen skulle det kunna ge ökad både kommersiell och offentlig service.
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CHECKLISTA

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter
YTTRANDE ANGÅENDE DETALJPLAN FÖR BÄLTARHAGEN, RANSTA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
På vilket sätt? / Varför inte?
Planen möjliggör för boende som lämpar sig väl för barnfamiljer. Området har närhet
till skola, fotbollsplan, lekplatser och närströvskog. Genom att planlägga stora delar av
planområdet som NATUR säkrar planen att dessa delar av skog eller ängsmark sparas
som för rekreation, vilket är extra viktigt för barn i området. Då Ransta skola, fritids
och förskola använder delar av området har detta bedömts extra viktigt.
Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i
1.

Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts
i främsta rummet?

JA

NEJ

JA

NEJ

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte?
Barn och ungdomars bästa har beaktats i planarbetet.
Dels därför att området utgör ett lämpligt boende för
barn med sin närhet till förskola och skola. Dessutom
möjliggör väl utbyggda GC-banor att barn och unga ska
kunna röra sig självständigt och säkert till lekplats, skola
och kompisar. Stora delar av planområdet har sparats
som naturmark, vilket skyddar dessa delar mot framtida
exploatering. Den sparade naturen i planområdet är dels
viktig för skola och förskola, men även som en lämplig
närlekplats för boende i planområdet och intilliggande
villaområden.
2.

Är beslutet belyst ur barnets perspektiv?
Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte?
Barnperspektivet har varit ledsagande under
planarbetet, och många beslut under arbetets gång har
motiverats eller stärkts av att värna bra miljöer för barn
(som ju ofta är bra miljöer för vuxna också). Möten har
skett med representanter för Ransta skola.
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3.

Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga
villkor beaktas med tanke på bland annat kön,
etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller
social ställning?

JA

NEJ

JA

NEJ

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte?
Barn som blir boende i området kommer att ha närhet till
olika slags rekreationsmöjligheter, vilket
förhoppningsvis kan ge ett utbud som riktar sig till olika
grupper/intressen. Sportplan, lekplats och sparad natur
finns för rekreation. Att cykelvägnätet i området
prioriteras kommer att göra skogsområdet mer
tillgängligt för barn med fysiska funktionshinder.
Cykelvägnätet ger även barn och unga en frihet att röra
sig säkert i området och till skolan utan att vara beroende
av bilskjuts, vilket både främjar hälsa, och en känsla av
frihet och självständighet. Avseende social ställning
möjliggör planen till viss del boende av olika storlek och
förmodligen kostnad, vilket kan ge en liten blandning
sociala grupper. Det har också varit vägledande att med
hänsyn till omkringliggande områden anpassa de nya
bostäderna till befintlig bebyggelse.
4.

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?
Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte?
Nja- Under både tidigt planarbete och med uppföljning i
granskningsskedet har kontakt tagits med Ransta skola,
fritids och förskola. Möte på plats har skett med
pedagoger för att undersöka hur skolan använder
planområdet idag. Stor hänsyn har tagits till de
samrådsyttranden som inkommit från elever på skolan. I
övrigt har bedömts att tiden varit för begränsad för att
ordna en direkt dialog med barn/ungdomsgrupper.
Övrigt som bör tas hänsyn till
Skriv här...
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Anvisningar för Barnchecklistan
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och
ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis
främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn.
Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6)
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling,
i beslutsfattandet?
Har en sammanvägning gjorts av olika intressen?
FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre,
t.ex. samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska.
principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt
till skydd mot missförhållanden och övergrepp.
beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga
resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns
bästa eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande
åtgärder övervägas.
till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning
Beslutet belyst ur barnets perspektiv
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas
värdera beslutet?
Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2)
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder,
tro, ställning etc.?
Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt
funktionshinder? (artikel 23)
all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som
ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva
barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra
grupper av barn.
ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet
ökar bland barn och ungdomar och detta måste hejdas
Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var
särskilt uppmärksam på följande:
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allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och
ungdomar drabbade
skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn
självförtroende
droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar
Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12)
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets
bästa, bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en
viss situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten.
FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande
på den lokala nivån.
ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss
till ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv.
i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening?
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Detaljplan för

Bältarhagen, Ransta tätort
Sala kommun, Västmanlands län
Standardförfarande

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Planområdets läge i Ransta

PLANHANDLINGAR
Till detaljplanen hör följande handlingar:


Plan- och genomförandebeskrivning



Plankarta



Fastighetsförteckning och remisslista



Illustrationsplan



Ställningstagande behovsbedömning



Dagvattenutredning, 2020-03-26 (WSP)



Geoteknisk undersökning, 2019-08-16, (Loxia group), tillägg 2021-02-17, georekommendationer på samrådets plankarta



Naturvärdesinventering, 2019-06-28 (Sweco), tillägg PM, 2021-02-10



PM- bullerberäkningar, 2021-03-04 (WSP)

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Stora Torget 1
Växel: 0224-550 00
Fax: 0224-188 50
kommun.info@sala.se
www.sala.se
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INLEDNING
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av småhusbebyggelse. Syftet är
även att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde som tar vara på värden i ett natur- och landsbygdsnära område.
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget i Ransta tätort och gränsar till områden med småhusbebyggelse i
norr och öster, samt glesare, mer traditionell bebyggelse i söder och väster. Området är ca
8,7 hektar och större delen består av skog och ett mindre område ängsmark i östra delen.
Marken ägs av Sala kommun, privata fastighetsägare, och en samfällighet.
Planprocessen
Planprocessen bedrivs med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter januari
2015). I tolkningen av planbestämmelser ska BFS 2014:5-DPB1 tillämpas (från den 2 januari
2015). Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så
att medborgare får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen i en planprocess.
Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figur 1. Figuren illustrerar i vilket skede av planprocessen som detaljplanen befinner sig
Samråd
Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan upprättas som skickas ut på samråd till
berörda intressenter och ställs ut i kommunhusets entré. Syftet med samrådsskedet är att ge
berörda möjligheten till insyn och påverkan tidigt i planprocessen. De synpunkter som lämnas in redovisas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även Plan- och
utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter.
Granskning
Ett reviderat planförslag skickas ut till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets
entré och på kommunens hemsida. De synpunkter som kommer in under granskningen redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet innehåller även Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer
och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter.
Antagande
Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet kommer upp
i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) och kommunstyrelsen.
Om inte planen överklagas vinner den laga kraft efter tre veckor.
Överklagande
Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande har satts
upp på kommunens anslagstavla. De som skriftligen har framfört synpunkter som inte har
blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten. I första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av Mark- och miljödomstolen.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktliga planer
Sala kommuns senaste översiktsplan är Plan för Sala ekokommun. Den antogs av kommunfullmäktige 2002 och förklarades inaktuell 2013. Plan för Sala ekokommun beskriver inte Ransta
specifikt, men planförslaget för Bältarhagen bedöms inte motverka den tidigare översiktsplanens intentioner eller syfte. Därför har standardförfarande för detaljplaneprocessen valts. Planområdet ingår i VA-verksamhetsområde och lämpar sig väl för bostäder. En ny översiktsplan för
Sala kommun är under framtagande och Ransta ses i det arbetet som en utvecklingsort med stor
potential, som ska tillåtas växa och förtätas.
Detaljplaner
Det aktuella området är idag ej detaljplanelagt. Området gränsar i norr och öster mot områden
med enplanshus med eller utan begränsning att inreda vind, och nordost om planområdet en
skola. Områdena söder och väster om planområdet är inte detaljplanelagda, bebyggelsen är där
glesare och har en mer traditionell och lantlig karaktär.
Planområdet angränsar till följande detaljplaner:


I ost: Byggnadsplan nr 3203 från 1969: ”Förslag till utvidgning av byggnadsplan för del
av fastigheterna Västerby 1² och 2² i Ransta samhälle, Kumla socken, Tärna kommun,
Västmanlands län. Planens syfte var att utveckla området för bostäder.
Plan 3203 har ett tillägg, nr 3203A från 2008. Planändringens syfte var att ta bort hindret att inreda vindsvåning samt att utöka största tillåtna byggnadsyta från 20% till 25%.



I norr: Byggnadsplan nr 3204 från 1969: ”Förslag till utvidgning av byggnadsplan för del
av fastigheterna Kärrbäcksbo 128 och Västerby 24. Planens syfte var att utveckla området
för bostäder.



I nordost: Detaljplan för Ransta skola nr 4046 från 2017. Planens syfte var att möjliggöra
för nya skolbyggnader som även fungerar som mötesplats för invånarna i Ransta.

Undersökning
En undersökning av behovet av en miljöbedömning har gjorts av Plan- och utvecklingsenheten.
Med utgångspunkt från undersökningen är kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 5 § i Miljöbalken och
att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) inte är
nödvändig. Länsstyrelsen har 2018-07-09 meddelat att de delar kommunens bedömning.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2018-05-15 att ge Samhällsbyggnadskontoret,
Plan- och utvecklingsenheten, i uppdrag att ta fram en detaljplan för Bältarhagen, Ransta tätort.
KSLU beslutade 2020-09-30 att sända ut detaljplaneförslaget på samråd.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Riksintressen
Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljöbalken.
Fornlämningar
I södra delen av området, vid kanten av åkerholmen, finns en husgrund-jordkällare: L2003:1639
(tidigare RAÄ-nummer: Kumla 159:1). Lämningen klassas som övrig kulturhistorisk lämning, vilket betyder att den inte uppfyller alla rekvisit för att vara en fornlämning. I detta fall är lämningen inte tillräckligt gammal. Det betyder att hänsyn ej behöver tas till lämningen vid nybyggnation, utan att den kan tas bort. Detta besked har lämnats av Länsstyrelsen 2019-09-13. Lämningen ligger på kvartersmark planlagd för bostäder (B). Om fler lämningar påträffas i samband
med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.

Läge för jordkällargrund

”Tjocka tallen”

Skydd av natur
I området finns en mycket gammal och värdefull tall, ”Tjocka tallen” eller ”Ranstatallen”. Den har
skyddsklass 3 i Naturvårdsplan 1985. Den har också ett socialt värde som utflyktsmål för
Ranstabor och för skol-och förskoleklasser. Mer om den under stycket Natur och rekreation
längre ned. I övrigt finns ingen skyddad natur i området.
Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning är utförd av Loxia group, Sala kommun tillhanda 2019-08-21. Resultatet av undersökningen redovisas i PM Geoteknik 2019-08-16 och Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) 2019-08-16. Dessutom skedde efter samrådsskedet ett förtydligande tillägg (Loxia group, 2021-02-17) illustrerat på samrådskartan. Här följer en sammanfattning:
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Detaljplaneområdet kan delas in i två huvuddelar. Den norra och västra delen av området utgörs
huvudsakligen av skogsmark med blandskog medan den östra och södra delen domineras av öppen ängsmark. Det finns vissa höjdskillnader inom planområdet, generellt går lutningen från
nordväst till sydost. Lutningen är störst i östra delen av planområdet där det nu är ängsmark.
Området har delats in i 3 huvudzoner:


Zon A där jorden överst domineras av lera



Zon B där jorden överst domineras av sand



Zon C där jorden domineras av morän och berg i dagen

Utbredningen av zonerna
bygger på SGU’s jordartskarta i kombination av okulär syn på plats och utförd
geoteknisk undersökning i
enstaka punkter. Se zonindelning i bild till höger. Fler
undergrupper och en utförlig beskrivning av varje zon
presenteras i PM i geoteknik.

Zon C

Zon B

Zon C

Zon A

Zon C

Enligt SGU:s jordartskarta
Zon C
består den delen av planomZon A
rådet som ska bebyggas i
den västra delen av postglacial finsand, sandig morän och glacial lera. I sydZonindelning av planområdet, ur Geoteknisk undersökning utförd av Loxia
östra delen består marken
group (2019-08-16).
till största delen av glacial
lera, men även lite sandig morän vid holmen och ett område med urberg. Förutsättningarna för
grundläggning av byggnader varierar inom området men plattgrundläggning kan förutsättas i de
flesta fall.
Inom zon B och C kan byggnaderna förutsättas plattgrundläggas, vilket ska ske tjälsäkert vid
grundläggning på jord. Inom zon B kan undergrunden bestå av sand med lågt inslag av finjord,
vilket gör den mindre tjälfarlig. Tjälisolering får avgöras på plats genom kontroll av grundbotten.
Inom framförallt zon C kan även bergterrass uppkomma. Här rekommenderas att grundläggning
sker på packad fyllning på rensat eller avsprängt berg. Inom zon C kan 200kPa i de flesta fall användas för grundläggning på morän, förutsatt att ovanliggande lösare jord skiftas ut.
Inom zon A kan i de flesta fall också grundläggning av byggnad ske på platta. Detta gäller nordvästra delen av zon A1, där marknivån överstiger +50 samt stora delar av zon A2, förutom den
södra delen där marknivån understiger +51. För delar av zon A2 som ligger inom skogsområdet
finns lokalt områden där leran ej är genomgående torrskorpefast. Grundläggning ska där ske i
samråd med geotekniker.
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Ett förtydligande av vilka fastigheter som bör behandlas med extra försiktighet har tagits fram.
Se bild nedan. På de markerade fastigheterna kan man räkna med ett preliminärt grundtryck på
50kPa, men detta skall verifieras av byggherren genom en geoteknisk kontroll, t.ex. provgropsgrävning. Både högre och lägre värden kan bli aktuella och i värsta fall krävs pålgrundläggning.
På de övriga fastigheterna kan man räkna med att dimensionering skall kunna ske för ett tillåtet
grundtryck på 100kPa och plattgrundläggning. Lokalt kan siltlager förekomma nära markytan.
Detta ska då utskiftas under byggnaderna så att en god grundbotten av fast lera, sand eller morän erhålls. Det ska då verifieras av byggherrens kvalitetsansvarige genom syn på plats.
Ytan i det sydöstra delområdet
som är avsatt för flerbostadshus
fanns inte med i den ursprungliga
geotekniska utredningen. I detta
område kan man räkna med ett
tillåtet grundtryck på 100kPa.
Inom den västra delen finns berg i
dagen markerat i SGUs jordartskarta. Här kan eventuellt högre
värden tillåtas i samråd med geotekniker, vid förekomst av morän
eller berg på grundläggningsnivån.
För ytterligare och mer utförliga
rekommendationer angående dimensionering av grundkonstruktioner, se PM Geoteknik sida 8.

Tillägg till geoteknisk utredning, 2021-02-17, Loxia group.

Dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för vattenförekomst
Eftersom planområdet avses bebyggas innebär det att fler ytor hårdgörs. Till planhandlingarna
finns en dagvattenutredning (WSP, 2020-03-26). Dagvattenutredningen ser främst behov av att
rena dagvattnet. Recipient för utredningsområdets dagvatten är Hävaströmmen, Sagån, vilken är
klassad som vattenförekomst. Den ska uppnå god ekologisk status 2027. Den ekologiska statusen för Hävaströmmen idag är ”måttlig” och den kemiska statusen är ”uppnår ej god”. För att
inte belasta recipienten med ökade föroreningsmängder krävs att utflödet från utredningsområdet minskas. Dagvattenutredningen visar på möjliga alternativ för omhändertagande av dagvatten inom planområdet. En sammanfattning av utredningen finns under rubriken Teknisk försörjning” längre ned.
Förorenad mark
Inom området för aktuell detaljplan finns inga kända föroreningar. I samband med den geotekniska fältundersökningen har inga noteringar om förekomst av markföroreningar gjorts. EBHkartan, den nationella databasen över misstänkta eller konstaterade förorenade områden, visar
heller ingenting för detta område.
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Radon
Ett radonsäkert byggande rekommenderas. Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att
planområdet ligger inom högriskområde för radon. Radonskydd hanteras närmare i bygglovsskedet. Huvudrekommendationen från Boverket vad gäller byggnadssätt med avseende på radonrisk är att alltid bygga tätt mot marken.

Flygbild med planområdesgräns
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BEBYGGELSEOMRÅDEN OCH VERKSAMHETER
Områdesbeskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya bostäder inom ett område i yttre delen av Ransta, ca
700 meter väster om tågstationen. Området består idag till största delen av skog och angränsar
till villaområden i norr och öst. I norr gränsar det till ett bostadsområde kring Hebovägen och i
öst till ett bostadsområde kring Västerbyvägen och Backvägen. Båda områdena består av låga
friliggande villor. Söder- och västerut är bebyggelsen glesare och det finns en gård med 5-6 hästar. Planområdet ligger på gränsen mellan tätortsbebyggelse och bebyggelse av mer traditionell
lantlig karaktär. Detaljplanen föreslår bostäder i två delområden. Den nya bebyggelsen kommer
innebära att skog tas i anspråk, men delar av skogen planeras att vara kvar som ”kvartersskog”
och de nya bostadsområdena karaktäriseras av sin närhet till natur och landsbygd.
Söder om Bältarskogen och planområdet finns en gård med hästar och ett par bostadshus. Landskapet här är öppnare med jordbruksmark och beteshagar.

Lägst upp till vänster: Bostadshus på Hebovägen, norr om planområdet. Längst upp till höger: Bostadshus på Västerbyvägen, öster om planområdet. Längst ner till vänster: Beteshagar och bebyggelse söder/väster om planområdet, från väg
726. Längst ner till höger: Tätvuxen skog i nordvästra planområdet, som bebyggs.
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Förslag till ny bebyggelse: fastighetsstorlekar, utformning och gestaltning
Förutsättningar
Norr och öster om detaljplaneområdet finns bostadsområden med friliggande villor i 1-1,5 våningar med eller utan tillåtelse att inreda vind, uppförda främst på 70-talet. Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 900 kvadratmeter. Största tillåtna byggnadsarea är i norra området begränsad
till en femtedel och i det östra till 25% byggnadsarea (efter en ändring i detaljplanen 2008).
Söder och väster om området är bebyggelsen glesare och av mer traditionell, lantlig karaktär.
Förändringar
Detaljplaneförslaget innefattar bostäder i två delområden.
I den nordvästra, skogsklädda delen av planområdet, möjliggörs för 19 fastigheter. I den sydöstra delen av planområdet möjliggörs för 8 fastigheter, samt en ca 2760m² stor yta för flerbostadshus. Planbestämmelsen bostäder (B) är angiven i båda områden. För att bostadsområdena
inte ska få för sammanbyggd karaktär finns angivet att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnader minst 2 meter från fastighetsgräns och minst
6 meter från gata (p1). Varje delområde beskrivs nedan lite utförligare.

Plankarta
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Nordvästra delområdet
Fastighetsstorleken i nordöstra delområdet regleras till en minsta fastighetsstorlek om 800 (d1)
respektive 1000 (d2) kvadratmeter. Syftet med denna bestämmelse är att säkra tillräckligt stora
fastigheter för en bebyggelse av småhuskaraktär. Största byggnadsarea regleras till 200 kvadratmeter per fastighet, inklusive komplementbyggnader (e1). Nockhöjden begränsas i denna del av
området till 8 meter för byggnader med en takvinkel på minst 22 grader. Detta gäller för byggnader med sadeltak, mansardtak och valmat sadel- eller mansardtak. För byggnader med platt tak
eller pulpettak begränsas nockhöjden till 6,5 meter. Tillåten nockhöjd möjliggör bebyggelse i
upp till 2-2,5 våningar. Det är en högre tillåten bebyggelse än i närmaste villaområde, men det
skyddade läget i skogen med visst avstånd till befintliga byggnader tillåter detta. Komplementbyggnader får ha en högsta nockhöjd på 4 meter (f1).
Sydöstra delområdet
I det sydöstra delområdet är landskapet öppnare och befintligt villaområde vid Västerbyvägen/Backvägen kommer visuellt att påverkas mer av den nya bebyggelsen, även om områdena
till största delen skiljs åt av naturområde. Fastighetsstorlek och byggrätt är därför anpassade till
ungefär vad som tillåts i Västerbyvägens detaljplan. Minsta fastighetsstorlek regleras till 800
kvadratmeter (d1) och byggrätten begränsas till 200 kvadratmeter byggnadsyta per fastighet,
inklusive komplementbyggnader (e1). Nockhöjden begränsas i denna del av området till 6,7 meter för byggnader med en takvinkel på minst 22 grader. Detta gäller för byggnader med sadeltak,
mansardtak och valmat sadel- eller mansardtak. För byggnader med platt tak eller pulpettak begränsas nockhöjden till 4,4 meter. Tillåten nockhöjd möjliggör bebyggelse i 1-1,5 våningar. Komplementbyggnader får ha en högsta nockhöjd på 4 meter (f1).
Det sydöstra delområdets västra del avsätts för flerbostadshus. Se rödmarkerat område i bild till
höger nedan. De innersta tomterna i området skulle annars vara svåra att nå med service som
sophämtning och snöröjning, som kräver stora vändplatser. I området för flerbostadshus begränsas byggrätten till på 25% byggnadsarea per fastighetsarea, inklusive komplementbyggnader (e2). Då denna del av området ligger en bit ifrån gatumiljön och med skogen i ryggen tillåts
en högre nockhöjd än för den del som ligger närmast Västerbyvägens villaområde. Nockhöjden
för byggnader med takvinkel på minst 22 grader begränsas här till 8,5 meter och för byggnader
med platt tak eller pulpettak till 6,5 meter. Komplementbyggnader får ha en högsta byggnadshöjd på 4 meter (f1).

Högsta tillåtna nockhöjd

Rödmarkerat område avsatt för
flerbostadshus
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Service
Offentlig service
Norr om planområdet ligger Ransta skola för elever från årskurs F till 6. Skolan ligger ca 250 respektive 150 meter från de två bostadsområdena som planeras och till skolan hör en idrottshall.
I byggnaden för idrottshall finns även bibliotek. Tågstation finns ca 650 meter från planområdet.
Miljöstation finns öster om planområdet vid Backvägen, samt norr om planområdet vid Hebovägen.
Kommersiell service
Matvarubutik, pizzeria och bensinmack finns ca 600 meter nordost om planområdet.
GATOR OCH TRAFIK
Förutsättningar
Väster om Bältarhagen går väg 723 mot Kumla kyrkby och Sala. Söder om planområdet går väg
726 i öst-västlig riktning.
Förändringar
Huvudgatorna i båda delområdena planläggs som allmän plats (GATA1).
Infart till nordvästra delområdet
En del av fastigheten Kärrbäcksbo 1:28 sträcker sig ut till väg 723, förbi intilliggande fastigheter,
ursprungligen tänkt att kunna användas för infart till området. Trafikverket (TRV) har dock funnit den placeringen olämplig då siktsträckorna är för korta. TRV föreslår att antingen flytta infarten ca 50m söderut längs väg 723 eller att endast ha en infart till hela området och då från väg
726. Det sistnämnda skulle innebära en gata som leder genom skogen till den västra delen av
området. Det förslaget, och även andra möjliga placeringar för infarten, har undersökts, men bedömts ha för stora negativa konsekvenser. Alternativen hade inneburet en större exploatering,
minskad tillgänglighet till kvarvarande skog, och negativ inverkan på naturvärden. Infart till
nordvästra delen av området har därför placerats enligt Trafikverkets förslag, 50m söder ut
längs väg 723. Det innebär att knappt 1400 kvm av fastigheten 2:4>1 måste tas i anspråk vid planens genomförande.
Infart till sydöstra delområdet
Till det sydöstra delområdet planeras en ny infart från väg 726. I samband med att denna
öppnas måste den befintliga infarten, som leder fastigheterna Gustafsberg 1:1 och Gustafsberg 2:24, stängas. Infarterna hamnar annars
för nära varandra (Yttrande TRV
2019/1311183). För att nå fastigheterna Gustafsberg 1:1 och 2:24 dras en ny väg från delområde 2, se bild till höger.

Ny infart till Gustafsberg 1:1 och 2:24
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Gatusektion
Gatan genom de både båda delområdena är ritad 7 meter bred. Rondellen i slutet av båda delområdena har en radie på 9m.
Vid ett underhållsarbete som kräver att gatan behöver brytas upp, kan möjligheten för räddningsfordon att nå bakomliggande fastigheter försvåras. Vid en sådan händelse kan GC-vägen
som går mellan områdena användas för räddningsfordon. GC-vägen måste skyltas som räddningsväg och den ska anläggas och skötas enligt följande krav:


Bredd på körbanan: minst 3m



Fri höjd (avser såväl byggnader som växtlighet): 4m



Tålighet för axeltryck: Minst 100kN



Högsta längslutning: 8%



Högsta tvärfall: 2%

En grov samordning av ledningsutrymmet under gatan har skett för att pröva möjligheterna
till en gatubredd på 7meter. Sektionen till höger med plats för VA, fjärrvärme och el har kontrollerats av VA-projektör från samhällstekniska samt representanter från SHEAB. Det
finns möjlighet att under projekteringsskedet
utreda alternativa upplägg för gatusektionen,
som håller sig inom den avsatta 7-metersbredden. Exempelvis har även en bomberad gata
med dagvattenbrunnar på båda sidorna diskuterats. Dagvattenutredningen förespråkar en
gata med en dikeslösning längs med ena sidan,
där dagvatten kan infiltreras och som också är
en plats för uppsamling av snö vid plogning.

Gatusektion, ledningsutrymme

Gång och cykel
Förutsättningar
Inom planområdet finns idag inga anlagda
gång- eller cykelvägar. Skolan ligger norr om
planområdet och det finns flera gång- och cykelvägar som leder till den, från befintliga bostadsområden.
Förändringar
Gång- och cykelinfrastrukturen inom planområdet är viktig att utveckla för att den ska
kunna utgöra skolväg för barn i Bältarhagen.

Gång- och cykelvägar markerade i gult
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Från båda delområdena planeras gång- och cykelvägar (GÅNG CYKEL) som ansluter till de befintliga GC- stråken, norr om planområdet, som bl.a. leder till skolan. De båda delområdena sammanbinds även ihop av en gång- och cykelväg genom skogen och respektive delområde kopplas
även ihop med de intilliggande villaområdena.
Kollektivtrafik
Linje 65 som går mellan Sala resecentrum och Tomta har flera busshållplatser i närheten av området. För norra delområdet ligger hållplats Hebovägen eller Ransta skola närmast, båda på
Kärrbäcksbovägen. För södra delområdet ligger hållplats Västerbyvägen närmast, vid väg 726.
Tågstation finns belägen ca 850 m från området.
NATUR OCH REKREATION
Naturmiljö
Förutsättningar
Idag består vegetationen inom större delen av området av skog. Den västra delen är yngre skog. I
detta område föryngringsavverkades det för ett antal år sedan och lärk planterades in. De östra
och södra delarna av skogen är äldre. I sydöstra delen av planområdet finns en vilande eller
igenväxande åker, en åkerholme och en äng.
Bilden till höger visar olika delar
av skogen där området markerat
som 26:1 är ung skog och det
större området 26 är äldre skog.
Skogen har rekreationsvärden
och sköts för att den inte ska växa
igen så att man ska kunna gå i
den.
En naturvärdesinventering (NVI)
av planområdet är utförd av
Sweco, daterad 2019-06-28, med
ändringar Sala kommun tillhanda
2019-08-13. Syftet med NVI:n är
att identifiera naturvärden inom
Skogsbruksplan över Bältarhagen
planområdet för att kunna beskriva vilka konsekvenser detaljplanens genomförande kan få och föreslå åtgärder för att mildra
dem så långt som möjligt.
Ur sammanfattningen i NVI:n: De naturtyper som dominerar i området är skog och träd samt äng
och betesmark. Totalt 6 naturvärdesobjekt avgränsades med naturvärdesklasserna 3 (påtagligt
naturvärde) och 4 (visst naturvärde). (Förtydligande: Naturvärdesklasserna 1, ”Högsta naturvärde” och 2, ”Högt naturvärde” finns inte inom planområdet). Biotopvärdena utgörs framför allt
av äldre, grövre barrträd, blommande och bärande buskskikt, artrika fältskikt och närvaro av
grövre död ved. Inom inventeringsområdet noterades även två naturvårdsarter: Spillkråka och
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ormbär. Dessa två naturvårdsarter, i kombination med ett stort antal tickor och död ved, indikerar
en rik diversitet på insekter och en fuktig skogsmiljö. En extremt gammal och värdefull tall påträffades också i inventeringsområdet.

Planområdet med de sex avgränsade naturvärdesobjekten. Objekt 1, 5 och 6 klassificeras med ”visst
naturvärde” och objekt 2, 3 och 4 med ”påtagligt naturvärde”. Totalt 10 värdeelement, som värdefulla träd, död ved eller naturvårdsarter, identifierades och redovisas i figur ovan.
Totalt 10 värdeelement tas upp i naturvärdesinventeringen, som värdefulla träd, död ved och
naturvårdsarter. Det mest skyddsvärda objektet är ”Tjocka tallen” eller ”Ranstatallen”. Den är ca
300 år gammal och har skyddsklass 3 i Naturvårdsplan 1985. Förutom sitt stora biologiska
värde har tallen stor social betydelse för Ranstaborna. Skolan gör ofta utflykter dit och även området runt tallen är den del av planområdet som används flitigast för rekreation. Detta område
kommer därför att regleras som NATUR och kvarstå som ”kvartersskog”. Tjocka tallen kommer
dessutom att få ett extra skydd, med bestämmelsen ”Träd får inte fällas”.
Förändring
Detaljplanen innebär att delar av naturområdet exploateras, men den östra, idag flitigast använda delen av kvartersskogen, planläggs som natur för att behålla den. Ett stråk av naturmark
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(NATUR) sparas också mellan det norra bostadsområdet och det befintliga villaområdet längs
Hebovägen. Det ger en trädridå mellan bebyggelsen och det nya bostadsområdet får en mer naturnära karaktär. Förändringen för de boende längs Hebovägen blir dessutom mindre. Mellan
det sydöstra delområdet och villaområdet längs Västerbyvägen/Backvägen finns mindre plats
för att spara naturmark mellan villaområdena. Det skulle endast bli en smal remsa, svår att
sköta. De södra områdena har dessutom en annan karaktär med sin placering nära jordbrukslandskap och med utblick över fälten i söder. Dock sparas delar av den öppna yta som ligger söder om skogsområdet och norr om åkerholmen som naturmark (NATUR).
Planförslaget innebär påverkan på de områden som i NVI har bedömts ha ett visst naturvärde
(objekt 5, 6) eller lågt naturvärde (sydöstra delarna av planområdet). Naturtyperna som bedöms
ha ”visst naturvärde” är motståndskraftiga och tolererar viss inverkan utan att ta skada. Dessutom är de vanliga i området. I rapporten bedöms detaljplanens exploatering i dessa områden
inte ha en signifikant inverkan på biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå.
Detaljplanen innebär liten påverkan på objekt två, tre och fyra som bedömts ha påtagliga naturvärden. Främst objekt 3 påverkas p.g.a. den gång- och cykelväg som planeras för att sammankoppla områdena. Alternativa lägen för GC-vägen har övervägts, men då dragningar för VA kommer att behöva göras kortaste sträckan mellan delområdena bedöms det ha minst naturpåverkan att även anlägga GC-väg längs samma väg.
Endast ytterkanterna av områden med påtagligt naturvärde exploateras. Naturvärdesinventeringen visar att inga naturvårdsarter eller påtagligt ovanliga biotoper har påträffats i området
och bedömningen görs att negativ påverkan på naturvärden endast blir på en lokal nivå.
Naturvärdesinventeringen identifierade sex värdefulla träd inom planområdet, alla ligger på
mark som planläggs som naturmark och dessa ska sparas vid exploatering. NVI föreslår ett antal
åtgärder för att kompensera för den negativa inverkan som utbyggnad av detaljplanen kommer
att innebära. Bl.a. ska grövre löv- och barrved som avverkats placeras ut i området för att gynna
insekts- och fågelfauna. Dessutom ska avverkning av barrträd med en diameter på över 50cm i
brösthöjd undvikas. Att reglera detta genom planbestämmelse bedöms inte vara nödvändigt då
det bättre kan styras genom en utförandebeskrivning inför avverkning.
Lek och rekreation
Förutsättningar
Skogen inom planområdet är värdefull för det dagliga friluftslivet. Det finns flera stigar i skogen
och även en stig som leder ut till vägen väster om området. Väster om Bältarhagen går länsväg
723 och på andra sidan vägen finns närströvskog. I den västra delen av Bältarskogen föryngringsavverkade man gran för ett antal år sen vilket gjort att det växt upp ny lövskog. Den delen
av skogen är därför lite snårigare och mer svårtillgänglig. Norr om Kärrbäcksbovägen, några
hundra meter norr om planområdet, finns en slinga med elljusspår. Nordöst om Bältarskogen
ligger Ransta skola och förskola, som ofta besöker skogen i planområdet. Både Ranstatallen och
”Gläntan” är populära besöksmål. Terränglöpningsspår och MTB-spår finns i den östra delen av
skogsområdet, närmast skolan.
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Närmaste lekplats är Hedboplan. Dessutom finns en hinderbana i skogsdungen väster om skolan
och en stor bollplan precis norr om planområdet. Även skolgården är ju tillgänglig för områdets
barn under kvällar och helger.
Förändringar
Detaljplanen anger delar av skogen som naturområde (NATUR) för att skydda den. Området
kring Tjocka tallen lämnas som naturmark, ett stråk under norra delen av planområdet och även
det öppna området mellan skogen och åkerholmen i östra delen av planområdet. Att kvartersskogen lämnas kvar bedöms som mycket viktigt både för de planerade områdena, intilliggande
villakvarter och för att kunna användas av skola och förskola.
Åkerholmen som ligger i det sydöstra delområdet planläggs som kvartersmark för bostäder. I
avvägningen mellan att spara åkerholmen eller det öppna området norr om denna, bedöms området norr om åkerholmen som mer värdefullt för rekreation. Detta trots att åkerholmen i naturvärdesinventeringen har ett lite högre värde. I området norr om åkerholmen ligger ”Gläntan”
som bl.a. används av förskola och skola. Lokalgatan i sydöstra området dras dock runt åkerholmen och den kupering som holmen ger till landskapet finns kvar.

Stråk av sparad naturmark
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Tillgänglighet
Förutsättningar
Området är idag oexploaterat och har en del höjdskillnader. Det finns en del stigar inom området
som inte är anlagda.
Förändring
Inom allmän platsmark säkrar kommunen att gång- och cykelvägar är tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning. För byggnader finns det bestämmelser som omfattar krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Dessa krav behandlas i
bygglovsskedet. Områden som planläggs som naturmark är oförändrade ur tillgänglighetsperspektiv. Dock kommer området ”Gläntan” som ibland används i undervisningen i skolan att bli
mer tillgängligt då en GC-väg planeras väster om detta.
Trygghet
Vid anläggning av nya gator och gång- och cykelvägar ska elljusbelysning installeras.
Buller
Väster om planområdet går väg 723, där beräknad årsmedelsdygnstrafik enligt Trafikverket var
1081 fordon/dygn år 2012, varav 5% tung trafik. Enligt Trafikverkets beräkningar var trafikflödet år 2019 ca 1160 fordon/dygn. År 2040 beräknas trafikflödet uppgå till ca 1400 fordon/dygn.
Andelen tung trafik år 2040 antags vara oförändrad. Högsta tillåtna hastighet är 70km/h. De planerade bostäderna ligger åtminstone 50 meter från väg 723 och bullernivåerna därifrån bedöms
inte vara i närheten av att överskrida Boverkets rekommendationer.
Söder om planområdet går väg 726, med högsta tillåtna hastighet 70km/h. Den vägen hade år
2016 en beräknad årsmedeldygnstrafik på är 916 fordon/dygn. Enligt trafikverkets beräkningar
var trafikflödet år 2019 ca 950 fordon/dygn. År 2040 beräknas trafikflödet uppgå till ca 1200
fordon/dygn. Andelen tung trafik antags vara oförändrad. För nybyggnation av bostäder gäller
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, med ändring SFS 2017:359. Riktvärdena i förordningen ska tillämpas i detaljplaneärenden påbörjade från och med 2:a januari
2015. Riktvärdena innebär:
-

60dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad

-

50dBA ekvivalent ljudnivå, samt 70dBA maximal ljudnivå, vid uteplats om en sådan anordnas i anslutning till bostad.

En enklare bullerutredning har tagits fram för att visa på värdena för de värst bullerutsatta fastigheterna, närmast väg 726 (WSP, 2021-03-04). Denna biläggs granskningshandlingarna och
sammanfattas här:
Beräkningar har tagits fram med hjälp av beräkningsprogrammet Buller Väg II. Marken mellan
väg och bostad behandlas som mjuk. Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt
Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller- nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Det
framgår av beräkningarna att den ekvivalenta ljudnivån kommer att vara dimensionerande och
fokus läggs därför på att beskriva denna snarare än den maximala ljudnivån. Beräkningarna visar att om bostäder placeras minst 10m från vägmitt överskrids inte riktvärdet vid fasad (60dBA
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ekvivalent ljudnivå). Den närmast belägna fastigheten har sin södra fastighetsgräns ca 24 meter
från mitten av väg 726. Huvudbyggnad måste placeras minst 4 meter från tomtgräns, vilket gör
att fasadliv hamnar minst 28 meter från vägens mitt, den ekvivalenta ljudnivån vid fasad kommer med marginal att hålla sig under riktvärdena.
Riktvärdena för uteplats (50dBA i ekvivalent ljudnivå och 70dBA i maximal ljudnivå) erhålls vid
avstånd längre än 35m från vägmitt, enligt bullerutredningens beräkningar. Detta innebär att
uteplatser kan placeras på detta avstånd utan bullerskyddsåtgärder. Placeras uteplatserna
bakom husen når man extra bullerdämpning, men detta är alltså inget krav för att hålla sig under riktvärdena. Vid placering av huvudbyggnad ska denna fråga beaktas så att tillräcklig yta för
uteplats sparas på norra delen av de värst bullerutsatta fastigheterna.

Förutom denna möjlighet till en något bullerskyddad uteplats på fastigheten, finns på nära gångavstånd inom planområdet, gott om friyta sin är lämplig för lek och utevistelse, och som är planlagd som naturmark.
Djurhållning
Förutsättningar
Söder och väster om planområdet ligger en mindre gård med hästar (5-6 st). Djurhållning ger en
påverkan på omgivningen och kan medföra störningar som lukt eller flugor. I fråga om hästar
finns en risk för spridning av allergener och för personer med hästallergi utgör det en hälsorisk.
Samtidigt är djurhållning en viktig resurs för en levande landsbygd och att bo i ett område som
har närhet både till tätort och landsbygd kan vara attraktivt för många.
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Djurhållning och särskilt hästgårdar som ligger nära tätbebyggda områden och mer känslig bebyggelse, som bostäder, ökar. Detta ställer krav på planeringen. Boverket skriver i Vägledning
för planering för och invid djurhållning(rapport 2011:6) att det har skett ett skifte i hur man ser
på frågan om djurhållning. Tidigare har inställningen varit att djurhållningens omgivningspåverkan ska begränsas genom att placera djurhållningen långt bort. Nu är kunskapsläget annorlunda
och idag framhålls istället att genom god planering kan en godtagbar samexistens mellan djurhållning och bebyggda miljöer åstadkommas. Förutom avståndet mellan djurhållning och bostad
påverkar också lokala förhållanden, som topografi, vindriktning och vegetation risken för att allergener sprids. Vidare framhålls i rapporten att på landsbygden bör djurhållning och dess omgivning vara acceptabel i högre grad än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. Boverket
tycker sig också se en tendens till att domstolarna i sina bedömningar tar viss hänsyn till vem
som anses ha skapat en problematisk situation på så sätt att man inte låter motparten ta ansvar
för det uppkomna problemet.
Förändring
Bostadsområdet som planeras i nordvästra delen av Bältarhagen ligger norr om en beteshage.
Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig, vilket innebär att lukt och allergener rör sig mot
planområdet. Området är dock idag skogbeklätt och marken närmast beteshagen föreslås utöver
infarten till området bevaras som skog. Avståndet mellan hage och den närmast belägna nya
tomten blir minst 50 meter och skogen kommer att fungera som en skyddande barriär. Därför
bedöms risken att allergener skulle kunna spridas till den delen av området som låg. Avståndet
mellan stall/gödsellagring och nya fastigheter är stort, drygt 180 meter.
I den sydöstra delen av planområdet, med infart från väg 726, är avståndet mellan de närmast
belägna tomterna och stall över 150 meter. Här är landskapet öppnare och det finns därför
större risk för lukt och allergener att spridas. Närmaste fastighetsgräns ligger drygt 60 meter
från beteshage, vilket bedöms vara ett tillräckligt skyddsavstånd. I ett landsbygdsnära område
som det aktuella planområdet bör acceptansen för djurhållning vara större och till och med ses
som något attraktivt. Det kommer dessutom finnas många bostadsfastigheter inom planområdet
med ett större avstånd till hagen där risken för allergener och lukt är mycket låg.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och spillavlopp
Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut inom planområdet.
Dagvatten
Dagvattenutredningen har kommit till slutsatsen att det finns goda möjligheter till att fördröja
dagvattnet inom utredningsområdet då den planerade exploateringen är relativt sparsam och
möjligheten till infiltration för stora delar av utredningsområdet är god. För att uppnå detta föreslås öppna, gröna dagvattenåtgärder som tillåter att dagvatten infiltrerar och på så sätt begränsar utflödet. Om utredningens förslag till åtgärder implementeras bedöms att exploateringen inte kommer att försämra möjligheterna för att uppnå satta MKN för recipienten.
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Utredningen har identifierat flödesvägar utifrån befintlig topografi. Ett antal lågpunkter förekommer i planområdets södra del, men dessa utgör inget problem för den planerade exploateringen. Då massor kommer att omfördelas i området måste höjdförhållanden studeras efter att
markarbete utförts. Inom utredningsområdet förekommer jordarterna finsand, morän, urberg
och lera. Förutsättningarna för infiltration är delvis goda, vilket betyder att en ytlig, grön dagvattenhantering är nödvändig för att bibehålla vattenbalansen.
Utredningen presenterar följande förslag till åtgärder:


Fördröjning av takvatten inom tomter via utvändiga stuprör, som leder takvatten ut över
gräsmattan. Diffus spridning underlättas via plattsättning under stupröret. Via diffus avrinning blir dagvattnet renat och fördröjt.



Gång- och cykelvägar avleds via diffus avrinning till befintliga och nya diken.



Alternativ 1: Vägdiken för lokalgator. Det föreslagna diket för det södra området fyller
också en viktig funktion för att ersätta den befintliga flödesvägen.



Alternativ 2: Dagvatten transporteras i ledningsnät till dagvattendammar. Dagvattendammarna placeras i lågpunkter med bräddavlopp till ledningsnät. Befintliga diken i naturmarken kan grävas ur ytterligare för att skapa torrdammar eller översvämningsytor.

Förslag till dagvattenåtgärder. Bild ur dagvattenutredning

Dagvattenutredningen gjordes på en plankarta som var betydligt högre exploaterad än den nu
föreslagna plankartan. Större delar av naturmarken sparas nu vilket underlättar infiltration av-
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dagvatten. De principer som dagvattenutredningen föreslår kan dock implementeras på nuvarande planutformning. Området för dagvattendammen norr om sydöstra delområdet flyttas i
längre söderut, till norr om åkerholmen. För fler detaljer, se dagvattenutredningen från 202003-26 (WSP).
Uppvärmning och el
Fjärrvärme kommer att dras till området. En del av kostnaden i fjärrvärme läggs på priset vid
försäljning av fastigheter, för att stimulera till anslutningar.
Vattenfall är ägare till elen i Ransta och för detta behövs i planen ett område för nätstation som
är 10x10m (E). Byggnad får inte placeras på ett närmare avstånd än 5 meter från nätstationen.
En remsa med prickmark läggs därför till på den närmast belägna fastigheten.
Elektroniska kommunikationer
Fibernät finns utbyggt i Ransta och de kringliggande bostadsområdena, tillkommande bebyggelse bedöms kunna anslutas till fibernätet. Om det inte är möjligt vid genomförandet av planen
ska området förberedas för att senare kunna anslutas.
Ledningar
Genom den östra delen av planområdet finns en optofiberledning som behöver flyttas för att detaljplanen ska kunna genomföras. Flytt av ledningen bekostas av ledningsägaren enligt markavtal mellan ledningsägaren och kommunen. I övrigt finns det inga kända ledningar inom planområdet.
Avfall
Miljöstation finns idag öster om planområdet vid Västerbyvägen och Backvägen, samt vid Hebovägen. De nya hushåll som tillkommer är inte skäl till att planera nya miljöstationer. De befintliga har kapacitet till att betjäna även de tillkommande hushållen i Bältarhagen. Vid behov kan
tömningsfrekvensen ökas.
Gatubredd och vändplats är anpassade efter sopbilens mått, för att det ska vara möjligt att ha
hämtning av hushållssopor vid fastighetsgräns.
Hämtning av avfall ska följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Hämtningsplats för avfall ska utformas
efter Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och avfallsutrymmen.
Avfallshanteringen ska följa kommunens förordning om renhållning och de rekommendationer
som anges i Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen- Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation”, samt kommunens riktlinjer för källsortering.
Tekniska utredningar
Dagvatten
Dagvattenutredning, WSP, 2020-03-26
Geoteknik
Markteknisk Undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo), Loxia group, 2019-08-16. Tillägg
2021-02-17, georekommendationer på plankarta.
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Naturvärden
Naturvärdesinventering, Sweco, 2019-06-28. Tillägg PM- Utlåtande rörande generellt biotopskydd, 2021-02-10
Buller
PM- bullerberäkningar, södra delområdet, 2021-03-04 (WSP)
Övriga nödvändiga utredningar
Exploatörer bekostar de utredningar som är nödvändiga för bygglovsprövningen

KONSEKVENSER AV DETALJPLANEFÖRSLAGET
MILJÖASPEKTER
Naturmiljö
Området består av skog och ängs- och åkermark. Planförslaget kommer innebära att delar av
marken exploateras för bostadsbebyggelse, gator och andra hårdgjorda ytor och naturmiljön
kommer därmed att påverkas negativt. En naturvärdesinventering har tagits fram som identifierar områden av olika värde, samt ett antal naturvärdesobjekt. Detta beskrivs mer i detalj ovan
under stycket ”Naturmiljö”. Detaljplanen har anpassats efter naturvärdesinventeringens resultat
så långt som möjligt för att ta hänsyn till de naturvärden som finns på platsen.
Mark och vatten
Dagvattenutredningen ser främst behov av att rena dagvattnet. Recipient för utredningsområdets dagvatten är Hävaströmmen, Sagån, vilken är klassad som vattenförekomst. Den ska uppnå
god ekologisk status 2027. Den ekologiska statusen för Hävaströmmen idag är ”måttlig” och den
kemiska statusen är ”uppnår ej god”. För att inte belasta recipienten med ökade föroreningsmängder krävs att utflödet från utredningsområdet minskas. Dagvattenutredningen visar på
möjliga alternativ för omhändertagande av dagvatten inom planområdet och om dessa implementeras bedöms att exploateringen inte kommer att försämra möjligheterna för att uppnå satta
MKN för recipienten. Mer under avsnittet Teknisk försörjning.
SOCIALA ASPEKTER
Rekreation och friluftsliv
Rekreationsmöjligheterna i området kommer delvis att påverkas negativt av planens genomförande då delar av skogen exploateras. Vid utformningen av plankartan har dock stor hänsyn tagits till att skogen används och därför har den del som är närmast skolan, och som är flitigast använd, lämnats oexploaterad. ”Gläntan” och ”Tjocka tallen” har sparats då de bedömts utgöra viktiga utflyktsmål för skola, förskola och boende i området. Även ett stråk västerut, söder om den
nordvästra delen av planområdet, har sparats, för att göra det möjligt att ta sig till närströvskogen väster om planområdet. Tillgängligheten till området för personer med nedsatt rörlighet
kommer att förbättras då gång- och cykelvägar kommer att anläggas.
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Barnperspektiv
Bältarskogen ligger väldigt nära skola och förskola och är därför viktig ur barnperspektiv, därför
föreslås att östra delen av skogen inte exploateras. Även ytan mellan skogen och åkerholmen i
sydöstra delen sparas till största delen som naturmark då den används av skola och förskola.
Bostäderna som detaljplanen möjliggör får en närhet till naturområden, lekplats, bollplan, hinderbana i skog, samt till skola och förskola. Gång-och cykelvägar kopplar ihop de båda delområdena med befintligt gång- och cykelvägnät som leder till skolan och de centralare delarna av
Ransta. Detta möjliggör att barn på ett säkert sätt kan ta sig till skola och lekmiljöer utan att vara
beroende av bilskjuts.
Hälsa och säkerhet
Planen bedöms inte leda till några negativa konsekvenser ur hälso- eller säkerhetsperspektiv.
Tillgänglighet
Området är idag obebyggt. I delar av skogsområdet finns naturstigar som används av Ranstaborna och även skol/förskoleverksamhet. Naturstigarna är av skiftande bredd och tillgänglighet.
Planen lämnar stora delar av skogsområdet som naturmark för att det fortsatt ska kunna användas som rekreationsområde. Tillgängligheten i området kommer att utökas då gång- och cykelvägar planeras för att binda ihop delområdena med varandra och med skolan och centrala
Ransta.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande under ledning av Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU).
Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och beräknade tidpunkter för olika beslut.
Kvartal 3, 2020
Kvartal 4, 2020
Kvartal 2, 2021
Kvartal 2, 2021
Kvartal 2, 2021
Kvartal 3, 2021
Kvartal 3, 2021

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

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 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.
Huvudmannaskap
Sala kommun är huvudman för allmän plats i detaljplanen.
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Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark, dagvattenanläggningar samt vatten
och avlopp till fastighetsgräns. Inom kvartersmark ligger ansvaret för utbyggnaden på respektive fastighetsägare. Övriga aktörer ansvarar för utbyggnaden av sin infrastruktur på uppdrag av
Sala kommun.
Plankostnad
Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut som planavgift i samband med bygglovsprövning.
Anslutningsavgifter
Kostnaden för anslutning till fjärrvärmenätet ska ingå i priset vid köp av fastighet.
Vatten och avlopp samt bredband finansieras genom anslutningsavgifter inom
respektive ekonomisk ram.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning ska genomföras enligt detaljplanen. Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning. För planens genomförande behöver mark överföras från Gustafsberg 1:1,
Kumla-Västerby 2:4>1 och Kumla-Västerby S:2>2. Detta görs genom fastighetsreglering.
Genomförandet av detaljplanen har konsekvenser för flera närliggande fastigheter utanför planens gränser. En beskrivning av konsekvenserna för de fastigheter som berörs mest följer här:
Marköverföring från Kumla-Västerby 2:4>1:
För att ansluta nordvästra delområdet till
väg 723 krävs att mark överförs från
Kumla-Västerby 2:4>1 till Sala kommun.
Detta på grund av att Trafikverket inte
godkänner utfart på den punkt där Kärrbäcksbo 1:28>1 idag ansluter till väg 723,
p.g.a. otillräckliga siktsträckor. Trafikverket har angett en koordinat ca 50 meter
söderut längs väg 723 där siktsträckorna
är tillfredställande åt norr och söder, där
utfart får placeras. Ca 1390m² måste
överföras från Kumla-Västerby 2:4>1 till
Sala kommun. Se illustration till höger.
Sala kommun önskar att marköverföring
sker via överenskommelse. Marken kommer annars att lösas in via
exproprieringslagens ersättningsregler.

Maröverföring från Kumla-Västerby 2:4>1
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Markbyte mellan Gustafsberg 1:1 och Kumla
Västerby 2:81
Detaljplanens genomförande kräver ett
markbyte mellan Gustafsberg 1:1 och
Kumla Västerby 2:81 (Sala kommuns
mark). Markbytet innebär att 2295m²från
Gustafsberg 1:1 överförs till Sala kommun
och 5425 m²överförs från Sala kommun
till Gustafsberg 1:1. Se illustration till höger. Dessutom kräver planens genomförande att den ledningsrätt som går precis
norr om kullen, mellan Gustafsberg 1:1 och
Västerbyvägen, upphävs. Vid utbyggnad av
planen kommer ledningarna att anslutas
vid den nya lokalgatan.

Markbyte mellan Gustafsberg 1:1 och Sala kommun

Infart till Gustafsberg 1:1 och Kumla Västerby 2:24>1
Gustafsberg 1:1 och Kumla-Västerby
2:24>1 når idag sina fastigheter
med infart över samfälligheten
Kumla-Västerby S:2>2. Som villkor
för att infart till detaljplanens sydöstra delområde ska få byggas, kräver Trafikverket att den befintliga
infarten till Gustafsberg 1:1 och
Kumla-Västerby 2:24>1 stängs (TRV
yttrande 2019-12-16). Anslutningarna till väg 726 hamnar annars för
nära inpå varandra. Ett genomförande av detaljplaneförslaget innebär att Gustafsberg 1:1 och KumlaVästerby 2:24>1 måste använda det
nya områdets infart från väg 726.
Vidare måste Kumla-Västerby
Infart till Gustafsberg 1:1 och Kumla Västerby 2:24 via det nya områdets
2:24>1 nå sin fastighet genom servi- lokalgata
tut över Gustafsberg 1:1.
Kommunen
För kommunens del innebär exploateringen att mark måste överföras från Kumla-Västerby
2:4>1 och Gustafsberg 1:1, som ovan beskrivet. I en översiktlig exploateringskalkyl beräknas
kostnaderna för att bygga ut gata och allmän plats landa på drygt 9,75 miljoner (inkl. risk 30%).
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Intäkterna för markförsäljning beräknas täcka kommunens kostnader och ge en vinst på knappt
2 miljoner.
Ledningar
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen och exploatörer avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Samråd med exploatör sker
efter förvärv av mark, innan dess sker samråd med kommunen. Ledningsägaren ansöker om och
bekostar eventuella nya ledningsrätter hos lantmäteriet. Om äldre ledningar behöver flyttas ska
det ske enligt gällande avtal eller ledningsrättsupplåtelse. Avtal avseende omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören. Servitut säkerhetsställs genom officialservitut eller avtalsservitut och ledningshavaren står för kostnaden.
AVTAL
Markanvisningsavtal
Markanvisningsavtal med exploatörer kan komma att upprättas och ska då ske i enlighet med
Sala kommuns riktlinjer och godkännas i kommunfullmäktige.
Köpekontrakt
Köpekontrakt ska upprättas med privata tomtköpare för byggande av egna bostadshus.

MEDVERKANDE
Förslaget till detaljplan har arbetats fram av Samhällsbyggnadskontoret och Bygg- och miljökontoret.
Medverkande kommunala tjänstemän har varit följande: Mikael Bergvall, markingenjör, Kristin
Hedman, stadsträdgårdsmästare, Elisabet Larsson, GIS-samordnare, Gabriel Lidström, bygglovshandläggare, Tord Lillja, trafikingenjör, Helena Lindström, miljöinspektör, Christofer Olzon, mätningschef, Frans Sjöberg, projekteringsingenjör, Anna Winnersjö-Edholm, kommunekolog.

Anna Ryf
Planarkitekt

Björn Sjölund
TF chef för Plan- och utvecklingsenheten
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Detaljplan för

Bältarhagen, Ransta
Sala kommun, Västmanlands län
Standardförfarande

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan Bältarhagen har under tiden 2020-10-14- 2020-12-14 (knappt nio veckor) varit
utsänd på samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl.
Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt på kommunens hemsida, i
Kommunhusets entré samt under bestämda tider i Ransta Nästa bygdegård. Två samrådsmöten
har ägt rum, ett digitalt den 12:e november, och ett fysiskt utomhusmöte, den 20:e november,
utanför Tempo i Ransta.
Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadskontorets
kommentarer redovisas i kursiv stil.

Remisslista
Länsstyrelsen Västmanlands län

-Buller
-Naturmiljö

Lantmäteriet

-Redovisning av riktlinjer för avtal
-Administrativa bestämmelser
-Ekonomiska konsekvenser för berörda
fastighetsägare
-Ändring av ledningsrätt
-Osäker gräns i anslutning till kvartersmark

Försvarsmakten

Inget att erinra

Trafikverket

-Förtydligande av dagvattenfrågor
-Avtal om anslutning till statligt vägnät

Vattenfall

-Godkänd placering nätstation
-Förtydligande av planbestämmelse

VAFAB Miljö

Inget att erinra

Postnord

-Villor-lådsamling vid infart till området
-Flerbostadshus-fastighetsbox på entréplan

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Stora Torget 1
Växel: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
kommun.info@sala.se
www.sala.se

Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och utvecklingsenheten
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Kollektivtrafikförvaltningen, Västmanland

-Generella råd om gång- och
cykelinfrastruktur. Inget övrigt att tillägga.

Västmanlands läns museum

-Inget att erinra ur kulturmiljöperspektiv
-Naturlig utv. av bef. bostadsbebyggelse.
-Positivt att slättlandskap bevaras.

Bygg- och miljönämnden

-Reglering av höjd, nockhöjd/byggnadshöjd
-Justering av avståndsbestämmelser
-Geotekniska förutsättningar i PGB

Bergsstaten

Inget att erinra

Skola, fritids, förskola

-Användning av naturområde i
undervisning och för lek. Nära och säkert
utan biltrafik.

Boende

-Bevara grönområde
-Prioritera planen norr om centrum
-För nära Västerbyvägens villaområde
-Oro för skol- och förskoleplatser
-Oro för vattentillgången i Ransta
-Risk för klagomål p.g.a. närliggande
verksamheter
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Länsstyrelsen Västmanlands län
Överensstämmelse med översiktsplan
Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning om planen avviker från
översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. Länsstyrelsen bedömer
att detaljplanen inte avviker från översiktsplanen och är i linje med översiktsplanens intentioner och
mål.
Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Mot bakgrund av samrådsförslaget gör Länsstyrelsen bedömningen att:
Hälsa och säkerhet
kan komma att påverkas. Enligt planbeskrivningen föreslås att huvudbyggnaden på fastigheterna
närmast väg 726 ska placeras parallellt med vägen, så att uteplatser kan anordnas på husets
bullerskyddade sida (norra sidan). Detta för att ge möjlighet att skapa en ”så bullerskyddad uteplats
som möjligt”. Av planbeskrivningen framgår inte ifall dessa uteplatser kommer att uppfylla
riktvärdena i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Länsstyrelsen anser att kommunen
ska klargöra detta.

Kommentar: Ett förtydligande PM från akustikkonsult biläggs granskningshandlingarna, som
utreder buller vid uteplats i närhet till väg 726. Avsnittet om buller i plan- och
genomförandebeskrivningen förtydligas angående detta.
Råd enligt 2 kap. PBL
Natur-biotopskydd
I Länsstyrelsens tidigare yttrande framfördes att det kan finnas diken i åkerdelen av planområdet.
Länsstyrelsen kan inte hitta någon undersökning/utredning om de diken som kan ses på ortofoto norr
om åkerholmen omfattas av biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken. Om dessa diken håller en
fuktig markyta en stor del av året så omfattas de av biotopskyddet och måste hanteras i planen.
Nuvarande planförslag medför att dessa bebyggs med enbostadshus. Om dessa diken inte kan bevaras
krävs en dispens från biotopskyddet.
Kommentar: En naturvärdesinventering utfördes i juni 2019, enligt SIS standard, med tillägget
4.5.3 Generellt biotopskydd. Under inventeringen bedömdes dikena utifrån Småvatten och våtmark
i jordbruksmark (Naturvårdsverket 2014), supplement till handbok 2012:1 Biotopskyddsområden
(Naturvårdsverket 2012). Utifrån definitionen av biotopen i denna handling bedömdes objekten
under inventeringen att inte omfattas av generellt biotopskydd. Ett PM från Sweco, som gjorde
naturvärdesinventeringen, där denna fråga förtydligas biläggs granskningshandlingarna.
Granskningsförslaget innebär dock en rejäl minskning av exploateringen av skogsområdet i
sydöstra delområdet, jämfört med samrådsförslaget. Detta främst p.g.a. sociala värden och skolans
användning av området. Granskningsförslaget lämnar dock aktuella diken till största delen orörda.
Kulturmiljö
Kulturmiljöfunktionen ser positivt på att kommunen valt att bevara övrig kulturhistorisk lämning,
jordkällare (L2003:1639) inom Dp i ett område för natur.
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Kommentar: Läget för den kulturhistoriska lämningen låg i samrådsförslaget inom naturmark (N).
Granskningsförslaget innebär i sin helhet en rejält minskad exploatering, dock hamnar lämningen på
kvartersmark, planlagd för bostäder (B). Sala kommun har tidigare varit i kontakt med Länsstyrelsen
om lämningen och fått följande besked:
”Fornlämningen registrerad inom delområde 2 är en jordkällare: L2003:1639 (tidigare RAÄnummer: Kumla159:1). Lämningen klassas som övrig kulturhistorisk lämning, vilket betyder att den
inte uppfyller alla rekvisit för att vara en fornlämning. I detta fall är lämningen inte tillräckligt
gammal, för att räkans som fornlämning ska objektet vara från före år 1850. Det betyder i denna
fråga att Sala kommun inte behöver ta någon hänsyn till jordkällaren sin planering av nybyggnation.
De kan ta bort jordkällaren helt om de önskar.”

Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras:
Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte
I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas men inget ytterligare anges om
innehållet. Var riktlinjerna finns att inhämta/läsa är inte redovisat. Då varken innehållet i avtalen eller i
riktlinjerna redogörs för i planen vore det lämpligt om riktlinjerna fanns lättillgängliga på t.ex.
kommunens hemsida.
Kommentar: Sala kommuns riktlinjer för markanvisningsavtal finns tillgängligt på kommunens
hemsida: https://www.sala.se//info/13251/?&backtosearch=page%3Dsearch%26q%3Driktlinjer
Kommunens riktlinjer gällande markanvisningsavtal biläggs också granskningshandlingarna för
detaljplanen.
Administrativa bestämmelser
Boverket har inte längre administrativa bestämmelser i sina rekommendationer, dessa har ersatts av
egenskapsbestämmelser (förutom genomförandetiden). Ändring av u-område behövs därför.
Eventuellt även av bestämmelsen om hårdgjorda ytor (som även bör skrivas om till ”maximalt 50%”
istället för ”endast 50 %”).
Kommentar: Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd, trädde i kraft den 1 oktober 2020.
Kommunerna får börja tillämpa föreskriften direkt vid ikraftträdande, men måste inte göra det.
Boverkets föreskrifter 2020:5 om detaljplan reglerar vilka planbestämmelser som får användas,
vad som ingår i varje planbestämmelse och oftast också hur de ska formuleras. De nya
föreskrifterna hade börjat gälla när samrådstiden startades, men inte när plankarta och PGB
färdigställdes för att beslutas om politiskt. Därför tillämpas BFS 2014:5 i denna detaljplan. Text om
vilka föreskrifter och allmänna råd som används läggs till på plankarta och i PGB.
Källa: (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pblkunskapsbanken/nya_foreskrifter/)
Bestämmelsen om u-område tas bort ur planen då den ligger på allmän platsmark.
Delar av planen som bör förbättras:
Ändring av ledningsrätt
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I planbeskrivningen finns omnämnt att ledningsägare ska ansöka och bekosta ledningsrätt. Otydligt
om detta endast gäller nya ledningsrätter eller om detta gäller även för ändring av ledningsrättsbeslut
för befintliga ledningsrätter inom planområdet.
Kommentar: Ledningsägaren ansöker om och bekostar nya ledningsrätter hos lantmäteriet. Om äldre
ledningar behöver flyttas ska det ske enligt gällande avtal eller ledningsrättsupplåtelse. Förtydligande
läggs till i PGB.
Ekonomiska konsekvenser
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för den egna
fastigheten/ga:n. Plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där
respektive fastighetsägare kan förstå vad detaljplanens genomförande innebär för den aktuella
fastigheten. I princip bör det för varje enskild fastighet redovisas vad detaljplanen innebär med
avseende på bl.a. huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande
och deltagande i gemensamhetsanläggningar. De ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägare,
köpare, rättighetshavare och kommunen själv kan beskrivas mer utförligt och samlat för att tydliggöra
på vilket sätt respektive parts ekonomi kan drabbas eller gynnas. Beskrivningen underlättar
kopplingen till kommunens investeringsbudget och visar att planen är ekonomiskt genomförbar.
KOMMENTAR:
Utförligare beskrivning över planens konsekvenser läggs till i PGB, för fastigheterna:
Gustafsberg 1:1>1
Kumla-Västerby 2:24>1
Kumla Västerby 2:4>1
Även en kort beskrivning över vad exploateringen innebär för kommunens del, ekonomiskt och
avseende fastighetsbildning, läggs till i PGB.
Övriga frågor-upplysning
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark
I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut i direkt anslutning till gränsen mellan
Sala Kumla-Västerby 2:4 och Sala Gustafsberg 1:1. Sala Gustafsberg 1:1 har bildats genom
avsöndring och gränsens sträckning har inte fastställts lagligen för hela fastigheten. Fastighetsbildning
i detta område innebär sannolikt att fastighetsbestämning krävs, vilket även är förenat med kostnad för
sakägare i den fastighetsåtgärden. Lantmäteriet vill även påminna om att detaljplanen inte påverkas
om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge
är att antingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan
den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart
som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar.
Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge,
vilket kan innebära kostnad för fastighetsägaren som är sakägare i fastighetsbestämningen. När
gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras.
I det berörda området är gränsens läge inte i sig outrett, men gränssträckningen är inte lagligen
fastställd.
Kommentar: Kommunens Kart- och mät- avdelning har gjort en vidare utredning av den osäkra
gränsen mellan Kumla-Västerby 2:4 och Gustafsberg 1:1 och korresponderat med Lantmäteriet.
Den aktuella gränsen har inte tillkommit genom avsöndring utan tidigare, i laga skifte. Kommunen
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mäter in den råsten som markerar den norra gränspunkten och uppdaterar grundkartan efter det,
senast till antagandehandling. Den södra gränspunkten är omarkerad. Efter inmätning tas beslut
om en ny gränsbestämning behöver göras.

Trafikverket
I den bifogade dagvattenutredningen föreslås att dagvatten kan ledas via vägdiken och att två
mindre delar av utredningsområdet kan avledas till befintligt ledningsnät utmed väg 723 och 726.
Trafikverket informerar att våra vägdiken endast är dimensionerade för vattenmängder från
vägområdet och att inget ytterligare vatten får ledas till dikesystemet. Trafikverket förutsätter att
översvämningsytan inte påverkar vägområdet negativt. Avtal gällande de planerade anslutningar
till det statliga vägnätet ska tecknas mellan kommunen och Trafikverket innan detaljplanen antas.
Kommentar:
Avvattningen från planområdet kommer att ledas till det kommunala ledningsnätet vilket innebär
att Trafikverkets dike kommer att avlastas. Idag avvattnar delar av området mot väg 726, i
lågpunktskarteringen framgår det att den riskerar att utsättas för översvämning. Ytor som
detaljplaneläggs kommer avledas mot det kommunala ledningsnätet längs Väg 726. Inom området
(SKYDD) finns utrymme för att hantera den ökade volymen utan att vägområdet påverkas
negativt.
Avtal gällande de planerade anslutningarna till det statliga vägnätet ska tecknas mellan
kommunen och Trafikverket. Detta planeras till när beslut om granskning är taget.

Vattenfall
Placeringen av nätstationen bedöms som godkänd. Någon byggnad får inte placeras på ett närmare
avstånd än 5 meter från nätstationen.
Kommentar: Prickmark läggs till närmast nätstationen för att förhindra byggnad närmare än 5
meter från nätstationen.
Vattenfall Eldistribution önskar att kommunen ändrar förklaringen E=Tekniska anläggningar på
plankartan till E=Nätstation för att på så sätt förtydliga och avgränsa användningsområdet till det
som det är avsett för.
Kommentar: Åtgärdat

Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland
Det är av vikt att gång- och cykelinfrastrukturen inom planområdet planeras så att barn, ungdomar
och äldre ska kunna ta sig till busshållplatser, skola och angränsande bostadsområden på ett enkelt
och tryggt sätt. Utformningen av gång- och cykelstråk inom planområdet ska på så sätt bidra till
en naturlig förflyttning till och från viktiga målpunkter och hållplatser för kollektivtrafik.
Kollektivtrafikförvaltningen har inga övriga synpunkter i ärendet.
Kommentar: Gång- och cykelinfrastrukturen i planområdet är väl tilltagen. De båda områdena
sammankopplas med varandra, med intilliggande villaområden och med befintligt gång- och
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cykelstråk norr om planområdet. En utförligare beskrivning över de närmaste busshållplatserna
läggs till i PGB.

Bygg- och miljönämnden
Byggenheten konstaterar att reglering av höjd sker med enbart bestämmelsen byggnadshöjd vilket
Boverket inte rekommenderar gällande småhus. Rekommendationen är istället att reglera med
nockhöjdsbestämmelse med spann på takvinkel för att ge mer förutsägbarhet vid exploatering.
Kommentar: Höjdbestämmelserna har setts över och ändrats från byggnadshöjd till nockhöjd.
Avståndsbestämmelserna p1 och p4 i plankartan korresponderar inte, vilket får sin förklaring i
plan- och genomförandebeskrivningen där det anges att p1 ska reglera avstånd för huvudbyggnad
och inte samtliga byggnaderstyper. Detta behöver justeras i plankartan.
Kommentar: Åtgärdas.
I plan- och genomförandebeskrivningen beskrivs förutsättningarna för grundläggning och
geoteknik och där bör det tydligare framgå vilka rekommendationer som beskrivs i det
underliggande PM geoteknik.
Kommentar: Ytterligare avstämning med geotekniker har skett och en utförligare beskrivning
över de olika förhållandena och rekommendationerna i zonerna A, B, C läggs till i PGB. Även en
kartbild med markering av de fastigheter som ska behandlas med extra försiktighet, där
ytterligare geoteknisk kontroll ska utföras, läggs till.

Ransta skola, fritids och förskola
Ransta skola, fritids och förskola har lämnat in tre separata yttranden, undertecknade av elever
och pedagoger.
Vi som är elever i skolan vill inte att ni bygger i vår Glänta. Där är vi flera gånger i veckan. Vi
bygger kojor, klättrar i träd, har svenska och matte, målar, leker och upptäcker olika saker där.
Från elever och pedagoger, Ransta skola: ”Den stora ängen har vi som lekyta. När vi har
utomhusmatte använder vi material som finns i skogen. På våren tittar vi på blommor och
vårfåglar, bygger fördämningar och broar vid bäcken. Det ingår i vår biologi och teknik. Ibland
har vi bara suttit där och läst eller skrivit dikter. I våras var lågstadiet där och släppte ut fjärilar
som de fött upp. Gläntan är perfekt för oss. Vi får springa hit själva, eftersom vi inte behöver
korsa någon väg. Snälla, låt oss behålla vår Glänta!”
Även fritids och förskolans yttranden handlar om att de använder Gläntan för att leka och lära och
att barnen kan ta sig dit själva utan att korsa någon bilväg.
Kommentar: Uppföljande möte med representanter för Ransta skola har ägt rum och avstämning
politiskt har skett. Granskningsförslaget skiljer sig avsevärt från samrådets, främst beroende på
skolans användning av ”Gläntan”. Det sydöstra delområdets utbredning har kraftigt reducerats
och kvartersmark planerats om till åkerholmen, för att spara de delar av skogsområdet som
används mest. En av de planerade gång- och cykelvägarna ur samrådsförslaget har tagits bort,
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för att spara mer orörd skogsmark. Den sparade GC-vägen som kopplar ihop områdena bör göra
Gläntan mer tillgänglig för fler grupper.

Boende i Ransta
Nio yttranden från grannar har inkommit, underskrivna av 14 personer. Förutom dessa har
Ransta bygdegård yttrat sig, genom dess ordförande Linda Svensson och namninsamlingen
”Rädda Gläntan!” har skrivits under av 126 personer.
Yttranden från de boende i Ransta besvaras samlat efter följande kategorier:
-Bevara grönområde
-Prioritera planen norr om centrum
-För nära Västerbyvägens villaområde
-Oro för skol- och förskoleplatser
-Oro för vattentillgången i Ransta
-Risk för klagomål p.g.a. närliggande verksamheter
Bevara grönområde:
Kommentar: Exploateringen i södra delområdet har kraftigt reducerats efter samrådsförslaget, för
att spara området för fortsatt rekreation. Även en av GC-vägarna som tidigare var planerade, har
tagits bort.
Planen norr om centrum bör prioriteras:
Kommentar: Planarbetet med ”Norrängen” är prioriterat på Plan- och utvecklingsenheten, men är
komplext och har flera olösta svårigheter, vilket gör tidsplanen osäker. Arbetet med detaljplanen
för Bältarhagen planeras att fortsätta fram till antagande och laga kraft, medan utbyggnaden av
området har beslutats att skjutas längre fram i tiden.
Planen ligger för nära Västerbyvägens villaområde
Kommentar: Det sydöstra delområdets utbredning har reducerats utifrån samrådets förslag och
större områden av skogen har sparats för rekreation. Detta främst på grund av skolans och
allmänhetens användning av skogsområdet. I utformningen av planförslaget har hänsyn tagits till
Västerbyvägens villaområde, genom anpassning av högsta tillåtna byggnadshöjd och byggnadsfritt
avstånd till befintliga tomter. Enligt rättspraxis äger man inte rätten till fri utsikt från sin egen
fastighet.
Oro för att skola och förskola ska räcka till
Flera yttranden har inkommit som uttrycker oro för att skola och förskola inte kommer att räcka
till vid utbyggnad av Bältarhagen.
Kommentar: Skolans generella bedömning är att Ransta skola och förskola har kapacitet att ta
emot de nya barn som ett område av Bältarhagens storlek genererar. Skolans statistik visar att
födslotalen i Sala kommun, och även i Ransta, minskar. Det går naturligtvis aldrig att i förväg
förutse exakt hur många barn i en viss årskull som flyttar till ett område, eller som föds varje år.
Detta måste ständigt hanteras inom skolan med inbyggd flexibilitet (i lokalerna) och med
verksamhetsplanering.
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Oro för vattentillgången i Ransta
Sommaren 2019 tvingades Sala kommun införa begränsningar i nyttjande av dricksvattnet i
Ransta från Härsved-täkten. Fråga: Är dricksvattenförsörjningen säkrad innan Ransta
expanderar, och nya bostäder planeras och byggs?
Kommentar: Idag får 525m³/h, i snitt över året, tas ut av vattentäkten i Härsved, som förser Ransta
med dricksvatten. Ca 250m³/h tas ut idag och under varma sommardagar 350m³/h. Reservtäkten i
Ransta har inte samma goda kvalitet och där tillåter vattendomen bara att 137m³/d tas ut.
Vattenverket har dock nyligen byggts om för att kunna rena en större mängd reservvatten. Detta
klarar inte att förse hela Ransta med dricksvatten men avlastar Härsvedstäkten under torra
perioder. Tekniska kontoret har fått ett politiskt beslut på att undersöka möjligheten att
sammankoppla Ransta med Sala tätorts dricksvattennät. Förhoppningen är att komma igång med
projektering av detta projekt under våren 2021. Först vid visionen om 1000st boende i Ransta blir
det svårt att få ekvationen att gå ihop om man räknar med ca 200 liter per person och dygn. En
utbyggnad av Bältarhagen ryms alltså inom dagens vattentillgång. Vid torrperioder kommer dock
Tekniska kontoret att rekommendera bevattningsförbud om grundvattennivåerna blir kritiskt låga
igen, innan en redundant dricksvattenförsörjning är säkrad.
Risk för klagomål p.g.a. närliggande verksamheter
Två yttranden har inkommit från fastighetsägare i närheten av planområdet, som befarar att de
kommer att få motta klagomål från boenden i Bältarhagenområdet.
-TDS bisyssla: På fastigheterna Kumla-Västerby 3:1 och 3:2 bedrivs en bigård i fjärde
generationen. Bigården omfattar ett 100-tal samhällen och varje samhälle innehåller ca 80 000
bin. När bina börjar flyga på våren släpper de ett sekret i form av gula prickar. Deras flygväg
följer magnetiska stråk som går över Bältarhagen. När området runt Hebovägen byggdes på
1970-talet inkom klagomål att bina lämnade gula prickar på bilar och andra föremål.
Kommentar: Bin kan lämna ett sekret på tvätt, bilar, fasader m.m. Sannolikheten för att detta
kommer att innebära en störning så stor att det utgör en olägenhet för människors hälsa enligt
miljöbalkens definitioner, bedöms som liten. Problemet förväntas uppträda under en begränsad tid
under året, på våren, när bina precis lämnat sina kupor. För stöd i denna fråga har kontakt tagits
med miljöavdelningen i Höganäs kommun, som fått in klagomål på störningar i form av sekret från
en biodling. Vid platsbesök konstaterade Höganäs miljöavdelning biavföring på fasader och bilar,
men miljötillsynsnämnden gjorde ändå bedömningen att avsluta ärendet utan åtgärd. Detta med
motiveringen att de besvär som kan upplevas i form av nedsmutsning av hus och andra föremål
inte är en så stor störning att den bedöms vara en olägenhet för människors hälsa enligt
miljöbalkens definitioner . Ett överklagande till Länsstyrelsen i Skåne avslogs. En
försiktighetsåtgärd som användes i Höganäs var att biodlaren på våren, när bina tar sina första
flygturer, sätter ut vatten i närheten av kuporna. De behöver då dricka och lämna sitt sekret efter
vintern. När de sökte sig till villaområdets trädgårdsdammar ökade mängden sekret på fasader
och bilar i området.
-Ägare till fastigheterna Kumla-Västerby 2:51 och 2:52: Fastighetsägaren har ordnat en
verkstad på fastigheterna, som används huvudsakligen på kvällar och helger. Planförslaget
innebär att bostäderna kommer alldeles för nära, bara några meter från tomtgränsen och från
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verkstaden. Det finns stor risk för att de nya boende kommer att klaga på buller från verkstaden.
Bostäderna måste placeras på så långt avstånd att de inte störs av min verksamhet.
Kommentar: Ingen verksamhet finns registrerad på tomten och fastigheten klassas då som vanlig
bostad. Det finns alltså inget ”lov/tillstånd” att bullra. Det finns ett flertal åtgärder som skulle
kunna utföras för att reducera buller till omkringliggande fastigheter. Ansvaret för att dessa ska
genomföras ligger dock på fastighetsägaren.

Anna Ryf

Björn Sjölund

Planarkitekt

TF chef för Plan- och utvecklingsenheten
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Naturvärdesinventering Bältarhagen
UTLÅTANDE RÖRANDE GENERELLT BIOTOPSKYDD
2021-02-10
FÖRFATTARE: DANIEL TOOKE

1

UTLÅTANDE OCH BEDÖMNING
Under 2019 utförde Sweco AB en naturvärdesinventering enligt SIS standard i
Bältarhagen i Sala Kommun. Inventeringen skedde på uppdrag av Sala kommun. Enligt
Samrådsyttrande över detaljplan för Bältarhagen, Ransta i Sala kommun - 2018/596
noterade Länsstyrelsen Västmanland att diken i inventeringsområdets sydöstra del, i
anslutning till Kumla Västerby, kunde potentiellt omfattas av generellt biotopskydd.
Naturvärdesinventeringen utfördes med tillägget 4.5.3 Generellt biotopskydd enligt SIS
standard. Under inventeringen bedömdes dikena utifrån Småvatten och våtmark i
jordbruksmark (Naturvårdsverket 2014), ett supplement till Handbok 2012:1
Biotopskyddsområden (Naturvårdsverket 2012). Utifrån definitionen av biotopen i denna
handling bedömdes objekten under inventeringen att inte omfattas av generellt
biotopskydd. Detta med motiveringen att det under naturvärdesinventeringen inte fanns
vatten eller påtaglig fuktighet i dikena, och i frånvaro av dessa inte heller spår av
fuktgynnad eller fuktkrävande flora. Det noterades även att vid inventeringstillfället var
dikena påtagligt igenväxta.

2

Referenser
Naturvårdsverket, 2014. Småvatten och våtmark i jordbruksmark. Komplement till
Handbok 2012:1 Biotopskyddsområden (Naturvårdsverket 2012).
Svenska institutet för Standarder, 2014. Svensk Standard SS 199000:2014.
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande,
naturvärdesbedömning och redovisning.
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UTLÅTANDE OCH BEDÖMNING
Under 2019 utförde Sweco AB en naturvärdesinventering enligt SIS standard i
Bältarhagen i Sala Kommun. Inventeringen skedde på uppdrag av Sala kommun. Enligt
Samrådsyttrande över detaljplan för Bältarhagen, Ransta i Sala kommun - 2018/596
noterade Länsstyrelsen Västmanland att diken i inventeringsområdets sydöstra del, i
anslutning till Kumla Västerby, kunde potentiellt omfattas av generellt biotopskydd.
Naturvärdesinventeringen utfördes med tillägget 4.5.3 Generellt biotopskydd enligt SIS
standard. Under inventeringen bedömdes dikena utifrån Småvatten och våtmark i
jordbruksmark (Naturvårdsverket 2014), ett supplement till Handbok 2012:1
Biotopskyddsområden (Naturvårdsverket 2012). Utifrån definitionen i denna handling
bedömdes objekten under inventeringen att inte omfattas av generellt biotopskydd. Detta
med motiveringen att det under naturvärdesinventeringen inte fanns vatten eller påtaglig
fuktighet i dikena, och i frånvaro av dessa inte heller spår av fuktgynnad eller
fuktkrävande flora. Det noterades även att vid inventeringstillfället var dikena påtagligt
igenväxta.
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PM – DETALJPLAN BÄLTARHAGEN, RANSTA, SALA KOMMUN
WSP Akustik har på uppdrag av Sala kommun utfört bullerberäkningar inför detaljplan för ett nytt bostadsområde med
småhus i Ransta, söder om Sala, se Figur 1. Beräkningarna visar att bostadsbyggnaderna kan placeras fritt på den
kvartersmark som är avsedd för bostäder enligt de planbestämmelser som framgår av plankartan för detaljplan
Bältarhagen, Ransta, utan att riktvärden vid fasad överskrids. Uteplats behöver dock placeras på ett avstånd som är
minst 35 m ifrån Väg 726 vägmitt.

Figur 1. Detaljplaneområdet vid Bältarhagen (inom det rödstreckade området).

För nybyggnation av bostäder gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, med ändring SFS
2017:359. Riktvärdena i förordningen ska tillämpas i detaljplaneärenden, i ärenden om bygglov och i ärenden om
förhandsbesked påbörjade från och med 2 januari 2015. Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena:
→ 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och
→ 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan anordnas i anslutning till
bostad
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad
inte bör överskridas.
Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst
hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid vid fasad.
Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger per timme under
perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dB.
Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet Buller Väg II. I beräkningarna behandlas
marken som mjuk. Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller –
nordisk beräkningsmodell, reviderad 19961. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten för
1

Naturvårdsverket (1996) Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653. Naturvårdverkets förlag: Stockholm.
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beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden
(0-3 m/s). Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan inbromsande eller accelererande trafik vid
korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på
ca 3 dB på över 50 meters avstånd och 5 dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande.
Beräkningar av maximal ljudnivå har tagits fram för fallet att ljudnivån överskrids av högst fem fordon per timme under
dag (06–18) och kväll (18–22).
Söder om planområdet går väg 726, med högsta tillåtna hastighet 70 km/h. År 2040 beräknas trafikflödet uppgå till
ca 1 200 fordon/dygn, varav 5 % av dessa är tung trafik. Detta trafikunderlag (till utredningsalternativet för prognosår
2040) har tillhandahållits av Anna Ryf på Sala kommun och används som underlag i beräkningarna.
Kortaste avståndet mellan fastighetsområden där bostäder ska byggas och väg 726 (vägmitt) är ca 24 meter. I
planbestämmelser som tillhandahållits av Sala kommun framgår att bostäder ska placeras minst 4 meter ifrån
fastighetsgräns vilket innebär att bostäderna hamnar på ett avstånd av minst 28 meter ifrån vägmitt.
Det framgår av beräkningarna som genomförts att den ekvivalenta ljudnivån kommer att vara dimensionerande, varför
fokus läggs på denna snarare än den maximala ljudnivån. Beräkningarna visar att bostäder kan placeras minst
10 meter ifrån vägmitt utan att riktvärdet vid fasad (60 dBA ekvivalent ljudnivå) överskrids, se Figur 2. Eftersom
byggnaderna antas vara minst 28 m ifrån vägmitt föreligger ingen risk för överskridande av riktvärden vid fasad
Riktvärden för uteplats (50 dBA i ekvivalent ljudnivå och 70 dBA i maximal ljudnivå) innehålls för avstånd längre än
35 meter ifrån vägmitt. Detta innebär att uteplatser kan placeras på detta avstånd utan bullerskyddsåtgärder. Placeras
uteplatserna bakom husen fås extra bullerdämpning.

Figur 2. Illustrativ skiss över avstånd där riktvärden vid fasad och på uteplats innehålls.
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WSP Sverige AB

Granskad av
Roger Fred

Mirnes Karisik

2 (2)

Dn 20

Sala kommun

Bältarhagen, Ransta
Detaljplan
PM, Geoteknik (PM/Geo)

Projektnummer: 19053
Datum: 2019-08-16
Skapat av: Lars O Johansson

Loxia group
Besöksadress: Fabriksgatan 8, 702 10 Örebro
www.loxiagroup.se

Dnlllr
DDddd

Innehållsförteckning
1.

Allmänt ........................................................................................................................................ 4

2.

Planerade byggnader................................................................................................................... 4

3.

Utförda undersökningar, redovisning ......................................................................................... 4

4.

Förhållanden på plats .................................................................................................................. 4

5.

6.

4.1

Området .............................................................................................................................. 4

4.2

Översiktliga geologiska förhållanden .................................................................................. 4

4.3

Geotekniska förhållanden ................................................................................................... 5

4.4

Hydrogeologiska förhållanden ............................................................................................ 7

4.5

Markmiljö ............................................................................................................................ 7

4.6

Befintliga konstruktioner..................................................................................................... 7

Byggnadstekniska förutsättningar ............................................................................................... 7
5.1

Grundläggning av byggnader............................................................................................... 7

5.2

Förutsättningar för schaktning ............................................................................................ 8

5.3

Förutsättningar för fyllning ................................................................................................. 8

5.4

Förutsättningar för dränering.............................................................................................. 9

5.5

Marksättningar .................................................................................................................... 9

5.6

Markstabilitet ...................................................................................................................... 9

5.7

Övriga markarbeten ............................................................................................................ 9

Fortsatta utredningar .................................................................................................................. 9
6.1

Behov av geotekniska kompletteringar............................................................................... 9

6.2

Riskanalys .......................................................................................................................... 10

Loxia group
Besöksadress: Fabriksgatan 8, 702 10 Örebro
www.loxiagroup.se

Sida 3 av 10
Skapat av (Förnamn, Efternamn)

Datum:

Lars O Johansson

2019-08-16

PM/Geo – Detaljplan Bältarhagen, Sala kommun

Loxia group
Besöksadress: Fabriksgatan 8, 702 10 Örebro
www.loxiagroup.se

Reviderad:

Sida 4 av 10
Skapat av (Förnamn, Efternamn)

Datum:

Lars O Johansson

2019-08-16

Reviderad:

PM/Geo – Detaljplan Bältarhagen, Sala kommun
1. Allmänt
På uppdrag av Sala kommun har Loxia Mälardalen AB utfört geoteknisk undersökning för nytt detaljplaneområde för Bältarhagen i Ransta, Sala kommun.

2. Planerade byggnader
Inom området planeras ca 30 – 35 tomter för småhus. Olika förslag till utformning av området finns.
Det ena förslaget (1) bygger på 2 separata områden med varsin infart från söder respektive väster
och sinsemellan förbundna med GC-väg. Det andra förslaget (2) bygger på ett mer sammanhängande område med endast en infart från söder.

3. Utförda undersökningar, redovisning
Resultatet av den geotekniska undersökningen redovisas i separat Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) daterad 2019-08-16.

4. Förhållanden på plats
4.1 Området
Detaljplanområdet är beläget inom sydvästra delen av Ransta i Sala kommun. Området kan delas
in i 2 huvuddelar.
Den norra och västra delen av området utgörs huvudsakligen av skogsmark med blandskog. Inom
området förekommer flera större och äldre träd, men även yngre skog med förekomst av sly finns.
Inom södra och östra delen av skogsområdet förekommer även höjdpartier med block. I väster avgränsas området av väg 723 mot Kumla samt bebyggelse kring denna. I norr ligger ett villaområde
kring Hebovägen samt en idrottsplats vid Ransta skola. I söder ligger jordbruksmark kring fastigheten Kumla-Västerby 2:4. I öster sker en övergång till nästa huvuddel.
Den östra och södra delen av området domineras av öppen ängsmark. I norr sker en övergång till
skogsmarken inom föregående område. I väster gränsar området till jordbruksmark kring fastigheten Kumla-Västby 2:4, i söder ligger väg 726 och i öster ett villaområde kring Västerbyvägen.
Området avdelas av en skogsdunge inom ett höjdområde. Norr om skogsdungen är marken mer
kuperad och här förekommer några diken och i anslutning till dessa förekommer vassvegetation.
Söder om skogsdungen breder huvudsakligen plan mark med örtvegetation ut sig, där markytan
stiger i nordväst mot de omkringliggande byggnaderna.

4.2 Översiktliga geologiska förhållanden
Uppgifter om de geologiska förhållandena framgår av SGU:s (Sveriges geologiska undersökning)
jordartskarta (se Bild 4.1). Den södra delen av området domineras enligt denna av glacial lera som
sträcker sig mot nordväst mot villaområdet kring Hebovägen. Väster och öster om lerområdet dominerar moränmark, medan postglacial finsand förekommer längst i väster fram till väg 723 där
isälvssediment avlagrats.
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Bild 4.1; Utdrag ur SGUs jordartskarta över området.

4.3 Geotekniska förhållanden
Nedanstående beskrivning av de geotekniska förhållandena bygger på resultat från undersökningar
i enstaka punkter. Avvikande förhållanden kan därför inte uteslutas.
Jordmånen inom den norra skogsområdet utgörs av ca 0,2 m sandig mulljord med växtrester. Inom
den södra ängsmarken är jordmånen likartad men mäktigheten större, ca 0,3 m.
För att underlätta beskrivningen av de geotekniska förhållandena inom detaljplanområdet har
detta i denna utredning delats in i olika zoner (se Bild 4.2), varav 3 huvudzoner;
•
•
•

Zon A där jorden överst domineras av lera
Zon B där jorden överst domineras av sand
Zon C där jorden domineras av morän och berg i dagen

Det skall noteras att gränserna mellan de olika zonerna är ungefärliga och att olika förhållanden
och avvikelser kan förekomma inom zonerna. Utbredningen av zonerna bygger på SGUs jordartskarta i kombination med okulär syn på plats och utförd geoteknisk undersökning. I detta sammanhang väger det senare tyngst, men eftersom avståndet mellan undersökningspunkterna är relativt
stort har det övriga underlaget också vägts in.
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Bild 4.2; Uppdelning av planområdet i geotekniskt sett olika zoner. Utförda undersökningspunkter
redovisas också på planen (se vidare MUR/Geo enligt kapitel 3).
Inom Zon A, som delas i 2 delar av skogsdungen vid Zon C4, domineras av lera. Den norra delen av
Zon A2 som sträcker sig genom skogsområdet utgörs främst av lågpartier i terrängen där marken
är fuktigare och gräsvegetation frodigare. En sondering visar på förekomst av lera ned till ca 3 m
djup där lerlagret genomkorsas av ett ca 1 m mäktigt sandlager. Den odränerade skjuvhållfastheten
har bestämts genom vingförsök till ca 20 kPa i det undre lerlagret. Vattenkvoten och konflytgränsen
har bestämts till ca 20 % i det undre lagret. I övrigt inom den del av Zon A2 som ligger inom skogsområdet har leran en mäktighet på under 1,5 m och är till stora delar fast. Leran underlagras av
morän, där de utförda sonderingarna har stoppat mot fast jord, block eller berg på maximalt 1,5 m
djup under markytan.
Inom den södra delen av Zon A2 samt inom Zon A1 är lerdjupen i den västra delen små och leran
dessutom genomgående fast. I öster har lerdjup på 4,5 m uppmätts inom Zon A2 och 3,5 m inom
Zon A1. I leran har en vattenkvot på ca 30 – 40 % och en konflytgräns på ca 50 – 60 % uppmätts.
Leran är vidare varvig och består överst av ca 2 m torrskorpelera. Vingförsök i leran visar på en
odränerad skjuvhållfasthet på som lägst 15 kPa.
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Inom Zon B består jorden till stor del av sand. Sanden kan dock täckas av upp till 1 m silt och/eller
lera. Sanden kan anses ha minst hög relativ fasthet och de utförda sonderingarna har stoppat på
maximalt ca 2 m djup i friktionsjord med fast jord, sannolikt morän, och berg eller block.
Inom Zon C domineras jorden av fast morän. Dessa områden har undersökts i mindre utsträckning
och till stor del endast okulärt. Lokalt kan upp till 1 m torrskorpelera överlagra moränen. Inom Zon
C förekommer lokalt ytblock och moränen kan därför förutsättas vara blockig. Prov på moränen har
ej erhållits pga. dess höga fasthet, men enligt syn på plats bedöms moränen vara sandig. Berg i
dagen förekommer också inom denna zon. Totalt har 4 olika zoner med morän identifierats inom
området, varav Zon C1 och C3 är de större.

4.4 Hydrogeologiska förhållanden
3 grundvattenrör har installerats inom området. Dessa rör har mätts vid upp till 3 tillfällen under
juni – augusti 2019.
Inom skogsområdet har ett rör installerats inom Zon A2 där jorddjupen är större. Grundvattennivån
har legat inom spannet +55,8 - +56,2 (1 – 1,4 m under markytan).
Inom ängsområdet i söder har 2 grundvattenrör installerats, ett på var sida av skogsdungen. I Zon
A2 har en grundvattennivå på +48,5 - +48,8 (1,4 – 1,7 m under markytan) uppmätts. Inom Zon A1
har en grundvattennivå på +47,8 - +48,5 (1 – 1,7 m under markytan) uppmätts.
Grundvattenströmmen bedöms inom området till stora delar vara riktad mot söder och sydost.
Inom Zon B kan en utströmning mot isälvsavlagringarna väster om området dock förutsättas.

4.5 Markmiljö
I samband med den geotekniska fältundersökningen har inga noteringar om förekomst av markföroreningar gjorts.

4.6 Befintliga konstruktioner
Inom området finns inga konstruktioner av betydelse, dock förekommer bebyggelse i nära anslutning till detaljplanområdet.

5. Byggnadstekniska förutsättningar
5.1 Grundläggning av byggnader
Med avseende på förutsättning för grundläggning av byggnaderna varierar dessa inom de olika zonerna enligt Bild 4.2.
Inom Zon B och C kan byggnaderna förutsättas plattgrundläggas, vilket skall förutsättas ske tjälsäkert vid grundläggning på jord. Inom Zon B kan undergrunden bestå av sand med lågt inslag av
finjord, vilket gör den mindre tjälfarlig, varvid tjälisolering får avgöras på plats genom kontroll av
grundbottnen. Inom framförallt Zon C kan även bergterrass uppkomma, varvid den rekommende-
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ras att grundläggning sker på packad fyllning på rensat eller avsprängt berg. Inom Zon B och C bedöms grundkonstruktionerna kunna dimensioneras enligt Geoteknisk Kategori 1 (GK1) enligt BFS
(Boverkets Författningssamling) 2015:6 EKS 10 kap. 7.1 §20 med fd = 100 kPa. Om grundbottnen
består av silt, vilket kan inträffa främst inom Zon B, skall dock fd = 50 kPa användas, alternativt silten
skiftas ut och ersättas av packad fyllning. Inom Zon C kan fd = 200 kPa i de flesta fall användas för
grundläggning på morän, förutsatt att ev ovanliggande lösare jord skiftas ut.
Inom Zon A kan i de flesta fall också grundläggning av byggnad ske på platta och dimensionering av
grundkonstruktionen ske enligt BFS (Boverkets Författningssamling) 2015:6 EKS 10 kap. 7.1 §20
med fd = 100 kPa. Dessa förhållanden kan anses gälla för den nordvästra delen av Zon A1 är marknivån överstiger +50 samt stora delar av Zon A2 förutom den södra delen där marknivån understiger
+51. Inom den del av Zon A2 som ligger inom skogsområdet förekommer även lokalt områden där
leran ej genomgående är torrskorpefast. Plattgrundläggningen skall ske tjälsäkert då jorden kan
vara mycket tjälfarlig.
Inom de delar av Zon A där leran enligt ovan ej är genomgående torrskorpefast skall dimensionering
av grundläggning ske i samråd med geotekniker. I flera fall kan dock sannolikt grundläggning ske
enligt BFS (Boverkets Författningssamling) 2015:6 EKS 10 kap. 7.1 §20 med fd = 50 kPa eller t.o.m.
högre värde.

5.2 Förutsättningar för schaktning
Förutsättningarna för schaktning bedöms som goda inom Zon A och B. Pga. förekomst av silt kan
dock flytjordsproblem uppkomma i samband med att vatten tillförs inom främst Zon B. Lager av
sand och silt kan även tillföra vatten i schakter inom Zon A. Lokalt kan djupen av sand och lera vara
små, varvid morän påträffas som för Zon C nedan.
Inom Zon C skall jorden förutsättas vara svårschaktad, dels pga. sin fasthet, dels pga. förekomst av
block. Bergschakt kan också förutsättas uppkomma, i de flesta fallen bedöms jorddjupen inte vara
större än 1 m.
Med avseende på grundvattennivåer skall de rör som installeras och beskrivs i kapitel 4.4 nyttjas
för kontroll av rådande nivåer. Inom skogsområdet finns dock endast ett rör och här gör i flera fall
små jorddjup att lokala grundvattenmagasin kan bildas. Vid schakt gäller här att tidigt fånga upp
dessa lokala rådande grundvattennivåer. För att kunna utföra schakt i torrhet skall länshållning ske
med försiktighet så att schaktbottnar ej luckras upp.
All förekommande organisk ytjord skall grävas bort under byggnader, gator och andra hårdgjorda
ytor.

5.3 Förutsättningar för fyllning
Under plattgrundlagd byggnad rekommenderas att en minst 0,3 m bädd av material enligt AMA
Anläggning 17 CEB.21 utläggs och packas. Geotextil av bruksklass vald efter använt fyllnadsmaterial.
Där schaktbottnen består av morän, dvs. främst inom Zon C, bör en högre bruksklass (ej lägre än
N3) användas pga. risken för förekomst av block.
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Sand och morän från Zon B och C bedöms kunna användas som återfyllningsmaterial vid övrig fyllning i ledningsgrav samt vägbankar upp till förstärkningslagret. Schaktmassor av leran bör uteslutande användas för terrängmodellering.

5.4 Förutsättningar för dränering
Den jord som förekommer inom Zon B och C är ej känslig för utdränering och i Zon A är jorden oftast
torrskorpefast till 2 m djup, varför dränering ned till detta djup ej heller skall påverka grundvattenförhållandena negativt inom området. Längst i nordväst förekommer dock isälvsavlagringar som är
en potentiell grundvattentäkt, varför försiktighet skall visar här.

5.5 Marksättningar
Jorden inom Zon B och C samt större delen av Zon A är föga kompressibel vid markuppfyllnader.
Vid större markuppfyllnader inom de delar av Zon A där lös lera förekommer (se kapitel 5.1) kan
sättningar uppkomma vid större markuppfyllnader. Vid 1 m markuppfyllnad uppskattas som mest
sättningarna här uppgå till ca 5 cm. Då den lösa lerans mäktighet är relativt måttlig bedöms större
delen av denna sättning utvecklas inom 1 år.

5.6 Markstabilitet
Den förekommande jorden är att betrakta som stabil inom Zon B och C samt större delen av Zon A.
Där lös lera förekommer inom Zon A skall marken ej utsättas för större markpåkänning än 70 kPa.
Denna markpåkänning skall minskas vid mark som sluttar mer än i lutning 1:10 och i anslutning till
schakter inom dessa områden inom Zon A.

5.7 Övriga markarbeten
Jordterrasserna inom området bör dimensioneras för materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 med
hänsyn till förekomst av silt i jorden. Även materialtyp 3B och 4B samt tjälfarlighetsklass 2 och 3
förekommer frekvent inom området. Om lägre materialtyp och tjälfarlighet utnyttjas skall terrassens sammansättning bedömas på plats genom kontroll och provtagning från fall till fall.
Den förekommande jordterrassen kan förutsättas vara relativt väl dränerande inom Zon B och C
och dåligt dränerande inom Zon A. Inom Zon B och C kan förekomst av silt och/eller lera överst i
jordlagerföljden försämra dräneringsegenskaperna. De diken som idag finns inom detaljplanområdet förekommer främst inom Zon A.

6. Fortsatta utredningar
6.1 Behov av geotekniska kompletteringar
Den geotekniska undersökning som utförts ger ej information om djupet till berg, varför kompletterande undersökningar behöver göras om volymen bergschakt skall uppskattas.
Med avseende på jordens hållfasthet och sammansättning bedöms ej behov av ytterligare geotekniska underökningar föreligga. Här är det snarare lämpligare att utföra kontroll av schaktbottnar
och grundbottnar för säkrare information. Dock kan det vara lämpligt att utföra provgropsgrävning
inom Zon C, dels för att bedöma jordens schaktbarhet närmare, dels ta representativa prov på moränen för mer information om användbarheten.
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En fortsatt regelbunden mätning av grundvattenrören rekommenderas för att fånga upp årstidsvariationer.

6.2 Riskanalys
Inför utförandet bör en riskanalys upprättas. Denna behöver t.ex. belysa;
•
•
•
•
•

Risk för omgivningspåverkan av stora vibrationer vid främst bergsprängning, men även schaktning och packning
Inventering av byggnader och anläggningar som kan komma att påverkas negativt av ovannämnda arbetsmoment
Fastställande av gränsvärden och kontrollmetoder för vibrationer från ovannämnda arbetsmoment
Risk för buller från ovannämnda arbetsmoment
Risk för påverkan på grundvatten i samband med utförandet

Riskanalysen skall upprättas utifrån aktuella förhållanden som råder i samband med utförandet,
varför det är viktigt att riskanalysen ej upprättas och fastställs så tidigt att stora förändringar kan
hinna inträffa inom området före entreprenadstart. Om riskanalysen upprättas tidigare behöver en
översyn och uppdatering av denna ske inför entreprenadstart.
Vid uppförande av hus inom området kan detta komma att ske i etapper, varvid nya kontrollobjekt
tillkommer. En särskild försiktighet skall visas tas till nyuppförda byggnader då de initiala spänningar
som finns i dessa kan behöva en årscykel för att utvecklas och därmed ge upphov till sprickor.
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1

SAMMANFATTNING

På uppdrag av Sala kommun gör WSP en dagvattenutredning för nytt detaljplaneområde för
Bältarhagen i Ransta, Sala kommuns andra största tätort. Planområdet är idag ej detaljplanelagt och
uppgår till ca 8,7 ha. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för småhusbebyggelse. Området består
idag och skogs- och ängsmark. Dagvattenutredningen har gjorts med hänsyn till främst Sala kommuns
policy för dagvattenhantering och branschstandard enligt P110.
Utifrån topografin i det befintliga utredningsområdet har flödesvägar identifierats. Ett antal lågpunkter
förekommer i utredningsområdets sydligaste del men dessa utgör enligt översiktlig bedömning inget
problem för den planerade exploateringen. Inom utredningsområdet förekommer jordarterna finsand,
morän, urberg och lera. Förutsättningarna för infiltration är delvis goda, vilket betyder att en ytlig, grön
dagvattenhantering är nödvändig för att bibehålla vattenbalansen.
Recipient för utredningsområdets dagvatten är Hävaströmmen, vilken är klassad som vattenförekomst
och svarar därmed under miljökvalitetsnormerna (MKN). Hävaströmmen ska uppnå god ekologisk
status 2027. Styrande för ekologisk status är de biologiska kvalitetsfaktorerna. För Hävaströmmen har
kvalitetsfaktorn Påväxt-kiselalger klassats som måttlig till följd av höga halter av näringsämnen. Den
kemiska statusen för recipienten är klassad till Uppnår ej god. Skälet är att kvicksilver och bromerade
difenyletrar anses överskrida gränsvärden i samtliga av Sveriges ytvatten.
Flödes- och föroreningsberäkningar visar att dagvattenflödet, och föroreningarna däri både sett till
halter och mängder, kommer att öka i och med exploateringen. Utifrån utredningen ses främst ett
behov av rening av dagvattnet. För att inte belasta recipienten med ökade föroreningsmängder krävs
att utflödet från utredningsområdet minskas. Detta kan göras genom att utnyttja öppna, gröna
dagvattenåtgärder som tillåter att dagvatten infiltrerar och på så sätt begränsar utflödet.
En systemlösning som utgörs av diffus avrinning till gröna ytor samt diken längs lokalgator föreslås.
Den samlade bedömningen är att exploateringen, genom implementering av föreslagna åtgärder, inte
försämrar möjligheterna att uppnå satta MKN för recipienten.
Genom diken längs lokalgator fås ytliga avrinningsvägar som kan leda bort dagvatten snabbt vid
extrema skyfall. Detta tillsammans med höjdsättning enligt P110 minimerar risker kopplade till
översvämningar, såsom skador på byggnader samt fara för människors säkerhet. Den föreslagna
dagvattenhanteringen är i övrigt i linje med samtliga punkter i Sala kommuns policy för
dagvattenhantering.
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2

ALLMÄNT / BAKGRUND

På uppdrag av Sala kommun gör WSP en dagvattenutredning för nytt detaljplaneområde för
Bältarhagen i Ransta, Sala kommun. Ransta är Sala kommuns andra största tätort. Planområdet är
idag ej detaljplanelagt och uppgår till ca 8,7 ha. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för
småhusbebyggelse. Planområdet ansluter till småhusområden i norr och öst, se plankarta Figur 1.

Figur 1. Plankarta (uppdaterad 2020-03-06).

3

FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1

POLICY FÖR DAGVATTENHANTERING

Sala kommun har en policy för dagvattenhantering (dokumentet saknar datum, mottogs vid
offertförfrågan per epost). Följande mål anges i policyn:
•
•
•

•

Dagvattenhanteringen i Sala kommun ska ske på ett hållbart sätt så att de inte medför
negativa effekter i miljön eller för samhället i stort.
Dagvattenlösningarna ska fördröja och reducera dagvattenflödena så att belastningen på
ledningsnätet och recipienten minskar. Lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas.
Dagvattnets bidrag till övergödning och förorening i recipienten ska minska. Hanteringen av
dagvatten ska bidra till att vi uppnår god status i våra vattendrag, i enlighet med ramdirektivet
för vatten.
Dagvattnet ska, där så är möjligt, användas som resurs i stadsplaneringen för att skapa
vackra och funktionella miljöer.

5

•

3.2

Samhällsplaneringen ska aktivt verka för att förebygga skador orsakade av dagvatten.
Översiktsplan och detaljplaner ska säkerställa ett robust samhällsbyggande anpassat för
framtidens klimatpåverkan.

MKN

EU:s vattendirektiv syftar till att skydda och förbättra vattenkvaliteten i vattenförekomster.
Vattendirektivet infördes i svensk lagstiftning 2004 och innebär att recipientens möjlighet att uppfylla
beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) inte får försämras till följd av genomförandet av en detaljplan.
EU-domstolen har i den så kallade Weserdomen (2015), gällande hur MKN ska tolkas och tillämpas i
tillståndsärenden, funnit att medlemsstaterna är skyldiga att inte meddela tillstånd till verksamheter
som riskerar att orsaka en försämring av status. Detta gäller försämring till en lägre klass för en
enskild kvalitetsfaktor, även om den sammanvägda statusen inte försämras. Ifall kvalitetsfaktorn är i
lägsta klass anses varje försämring av denna utgöra en försämring av status.

3.3

ÖVRIGT

Det finns enligt Länsstyrelsernas webb-GIS inga markavvattningsföretag inom utredningsområdet. Det
finns en husgrund från historisk tid i utredningsområdets sydöstra del. Det förekommer inga
vattenskyddsområdesbestämmelser inom utredningsområdet.
Enligt Länsstyrelsernas webb-GIS ligger utredningsområdet inom ”Skyddade områden enligt
vattenförvaltningsförordningen”, med avseende på ”nitratkänsliga områden”, samt ”avloppskänsliga
vatten fosfor”.
Inom utredningsområdet, se markering ”träd1” i plankartan Figur 1, finns ett gammalt träd som går
under namnet ”Tjocka tallen” eller ”Ranstatallen”. Den finns med i Naturvårdsplan från 1985 som
skyddsvärt objekt. Trädet är inmätt och ska bevaras för sitt ekologiska och sociala värde.

4

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

4.1

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING

Den norra och västra delen av området utgörs huvudsakligen av skogsmark med blandskog. Inom
området förekommer flera större och äldre träd, men även yngre skog med förekomst av sly finns. Den
östra och södra delen av området domineras av öppen ängsmark.

4.2

TOPOGRAFI OCH AVRINNINGSOMRÅDE

Utredningsområdet ligger inom ett och samma avrinningsområde med utlopp i det sydöstra hörnet.
Utredningsområdet ligger högt i nordväst och lågt i sydöst. I sydöst föreligger ett antal lågpunkter, se
Figur 2. SCALGO Live har använts för att ta fram Figur 2. SCALGO Live utnyttjar Lantmäteriets
kartdata i en upplösning om 2 x 2 m. SCALGO Live tar inte hänsyn till tid, infiltration eller ledningsnät.
Simuleringen gjordes med 300 mm regndjup, vilket ungefär motsvarar 10 minuters 100-årsregn.
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Figur 2. Lågpunkter markerade i mörkblått och flödesriktning i magenta pilar. Utredningsområdet är ungefärligt markerat med
röd linje. Figuren är framtagen i SCALGO Live.

Avrinningsområdet till lågpunkten i utredningsområdets sydöstra hörn visas i Figur 3, också från
simulering i SCALGO Live.

Figur 3. Avrinningsområdet till lågpunkten i utredningsområdets sydöstra hörn visas med grönt fält. Utredningsområdet är
ungefärligt markerat med röd linje. Avrinningsväg för området uppströms genom utredningsområdet är inringad med magenta
cirkel. Figuren är framtagen i SCALGO Live.
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Det framgår av Figur 3 att utredningsområdet ligger nedströms i ett större avrinningsområde. Ytan
uppströms uppgår till ca 50 ha och utgörs enligt SCALGO Live av 58 % skog, 28 % övrig öppen mark
och 14 % exploaterad mark. Det går en flödesväg genom utredningsområdet, se magenta markering i
Figur 3, som transporterar allt ytligt inkommande markvatten från ytan uppströms. Denna flödesväg
noterades under platsbesök som en mindre fåra med rinnande vatten. Detta har inte noterats av Sala
kommun vid deras tidigare besök på platsen.
I grundkartan visar höjdlinjer ett flertal diken inom utredningsområdet. Enligt observationer under
platsbesök är eventuella diken inte uppenbara på grund av att de är mer eller mindre igenväxta, se
Figur 6. Det finns enligt Länsstyrelsernas webb-GIS inga markavvattningsföretag inom
utredningsområdet.
Enligt översiktlig bedömning är det sannolikt att det bara är under höga vattenflöden och/eller då
mättade förhållanden råder som det kommer dagvatten från uppströms område. Bostadsområdet norr
om utredningsområdet avvattnas sannolikt via ledningsnät och kommer därmed inte i normalfall
avrinna ytligt mot utredningsområdet.

4.3

GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

En geoteknisk utredning utfördes 2019-08-16 av Loxia group. Nedan är taget från denna utredning:
”Uppgifter om de geologiska förhållandena framgår av SGU:s (Sveriges geologiska undersökning)
jordartskarta (se Bild 4.1). Den södra delen av området domineras enligt denna av glacial lera som
sträcker sig mot nordväst mot villaområdet kring Hebovägen. Väster och öster om lerområdet
dominerar moränmark, medan postglacial finsand förekommer längst i väster fram till väg 723 där
isälvssediment avlagrats.”

Figur 4.Utdrag ur SGU:s jordartskarta över området. Bild tagen från geoteknisk utredning Loxia grupp (2019-08-16).

4.4

HYDROLOGI OCH GRUNDVATTEN

Den geotekniska utredningen (2019-08-16, Loxia group) anger att tre grundvattenrör installerades
inom området. Dessa rör mättes vid upp till tre tillfällen under juni – augusti 2019. Grundvattennivån
har legat inom spannet 1 – 1,7 m under markytan. Grundvattenströmmen bedöms till stora delar vara
riktad mot söder och sydost.
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4.5

FÖRORENAD MARK

Det finns inget noterat om förorenad mark inom utredningsområdet i Länsstyrelsens webb-GIS. Enligt
Lantmäteriets historiska ortofoto från 70-tal var marken då obebyggd.

4.6

BEFINTLIGA DAGVATTENSYSTEM / DAGVATTENHANTERING

Enligt allmänt tillgängliga kartmaterial såsom Lantmäteriets kartor och Länsstyrelsernas webb-GIS
finns inga markavvattningsföretag inom utredningsområdet. Det finns kommunalt ledningsnät vid
småhusbebyggelsen direkt öster om utredningsområdet, vid ”GÅNG” markeringen i plankartan, Figur
1. Kommunen har inte noterat något särskilt kring kapacitet och funktion av det befintliga
ledningsnätet.
Det finns även möjlighet till anslutning söder om utredningsområdet.

4.7

RECIPIENT OCH AVRINNINGSOMRÅDE

Väster om utredningsområdet ligger grundvattenförekomsten Kumlaåsen (WA80617940). Eftersom
Kumlaåsen ligger bredvid och uppströms utredningsområdet, bedöms det att det inte sker en
påverkan på Kumlaåsen från utredningsområdets dagvatten.
Avrinningsområdet till Hävaströmmen, Sagån (id: WA79517849), visas i Figur 5. Utredningsområdet är
markerat med en röd ring.

Figur 5. Avrinningsområdet till recipienten Hävaströmmen, Sagån. Bildkälla: VISS, 2020.

Hävaströmmen är klassad som vattenförekomst och svarar därmed under miljökvalitetsnormerna
(MKN). MKN och status för Hävaströmmen ges i Tabell 1. Information om vattenförekomsten är
hämtad och sammanställd från VISS, Vatteninformationssystem Sverige (VISS, 2019). MKN är
beslutad 2017-02-23 och gäller för förvaltningscykeln 2010–2016. Nästa förvaltningscykel, 2017-2021,
är under framtagande.
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Tabell 1. Övergripande status och status för de kvalitetsfaktorer som bidragit negativt, samt gällande miljökvalitetsnormer för
Hävaströmmen (VISS, 2020).

Kvalitetsfaktor
Påväxt-kiselalger

Status
Måttlig
Måttlig

Fisk

Måttlig

Näringsämnen

Otillfredsställande

Ekologisk

MKN
God ekologisk status 2027

Morfologiskt tillstånd Otillfredsställande
Kemisk

Uppnår ej god

God kemisk ytvattenstatus

Styrande för ekologisk status är de biologiska kvalitetsfaktorerna. För Hävaströmmen har
kvalitetsfaktorn Påväxt-kiselalger klassats som måttlig till följd av höga halter av näringsämnen.
Tidsundantag har gjorts till 2027 med skälet att åtgärder för övergödning, konnektivitet och
restaurering av morfologiska förändringar bedöms medföra orimliga kostnader.
Den kemiska statusen för recipienten är klassad till Uppnår ej god. Skälet är att kvicksilver och
bromerade difenyletrar anses överskrida gränsvärden i samtliga av Sveriges ytvatten. Bedömningen
är gjord genom en nationell extrapolering och är alltså inte baserad på mätningar i vattendraget.
Mätdata för övriga prioriterade ämnen saknas och därmed finns inte heller någon klassning för kemisk
status utan överallt överskridande ämnen (där kvicksilver och bromerade difenyletrar exkluderas).
Vattenförekomsten anses utsättas för betydande påverkan från jordbruk, enskilda avlopp och
atmosfärisk deposition. Det senare är en nationell extrapolation baserad på att detta anses vara den
största källan till de nationellt överskridande halterna av kvicksilver. Jordbruk och enskilda avlopp
bidrar till en hög halt totalfosfor i vattendraget.

4.8

OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK

Platsbesök genomfördes 11 december 2019. Foton i urval visas i Figur 6. Se kommentar om
platsbesök under rubriken 4.2 Topografi och avrinningsområde.
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Figur 6. Foton i urval från platsbesök (11 december 2019). Övre foton visar bäckfåran/diket. Undre foto t.v. visar stående vatten
i bäckfåran och undre foto t.h. visar ett större sankt område ungefär i mitten av planområdet.

5

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

5.1

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder i form av småhusbebyggelse, se plankarta
Figur 1. Enligt planbestämmelserna kommer området att på allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap utgöras av lokalgata, gångväg, cykelväg, naturområde och återvinningsstation.
Inom kvartersmark ska inrymmas bostäder och teknisk anläggning. De tilltänkta bostäderna är
småhusbyggelse i form av villor, eventuellt även radhus. Överlag är den planerade bebyggelsen
sparsam och integrerad i den befintliga karaktären på området.
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5.2

FRAMTIDA KLIMAT – HAVS- OCH VATTENNIVÅER

Inget underlag för utredningsområdet fanns att tillgå i Översvämningsportalen (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (MSB), 2020). Utredningsområdet ligger högt i förhållande till Sagån
som är närmaste större vattendrag.

6

BERÄKNINGAR

För beräkningarna har programvaran StormTac använts (StormTac v19.4.1, 2020).

6.1

FLÖDESBERÄKNINGAR

Beräkningar av dagvattenflöden inom planområdet har utförts enligt riktlinjer i P110 (Svenskt vatten,
2016), för nuvarande markanvändning och planerad markanvändning. Nederbörden är satt till 658
mm/år, vilket är nederbördsdata för Sala (1961-1990) multiplicerad med korrektionsfaktor 1,1 (generell
svensk faktor enligt Dahlström, 2006).
Flödesberäkningarna har gjorts för dimensionerande 10-årsregn samt 100-årsregn. Flöden efter
exploatering har beräknats både med och utan en klimatfaktor på 1,25. Enligt P110 ska de valda
dimensionerande regnen ökas med klimatfaktor (kapitel 1.8.3).
Dimensionerande regn, 10 år, är satt efter Tabell 2.1 i P110, vilken visas i Figur 7. Den planerade
bebyggelsen i utredningsområdet är bedömd som ”Gles bostadsbebyggelse”.

Figur 7. Figuren visar Figur 2.3 och Tabell 2.1 tillsammans, båda tagna från P110.

VA-huvudmannen ansvarar för utformningen av den allmänna VA-anläggningen upp till att det
allmänna dagvattensystemet är fullt och dagvattnet når markytan. Ifall dagvattenåtgärder
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dimensioneras för återkomsttid för trycklinje i marknivå, dvs för detta fall 10 år, säkerställs att ingen
översvämning sker för de regnhändelser som faller under VA-huvudmannens ansvar.
För det befintliga området i öst är kravet att på samma sätt att fastigheter inte ska drabbas av
översvämningar för regnhändelser med 10 års återkomsttid.

6.1.1

Före exploatering

För utredningsområdet före exploatering har markanvändningarna skog och ängsmark använts. Arean
uppgår till ca 6,9 ha skogsmark och 1,8 ha ängsmark. Den längsta rinnvägen uppgår till ca 700 m och
flödets hastighet är satt till 0,1 m/s (dimensionerande vattenhastighet för mark, P110). Det ger en
rinntid om ca 120 minuter. Naturmarksavrinning har beaktats i beräkningen eftersom hela området
utgörs av naturmark. Detta innebär att den dimensionerande avrinningskoefficienten för naturmark
frångås och istället används den empiriska funktionen som redovisas i P110:s Figur 4.4 (för mer
ingående beskrivning se Bilaga A).
Det beräknade dagvattenflödet blir då 230 l/s vid ett 10-årsregn och 510 l/s vid ett 100-årsregn, se
Tabell 2.
Resultatet är ett teoretiskt värde. I verkligheten är avrinningen förmodligen lägre eftersom svackor i
terrängen fylls upp och avrinner till nya svackor innan det lämnar området.
Tabell 2. Area och dimensionerande flöde vid 10- och 100-årsregn, för befintlig markanvändning

Area
[ha]

Markanvändning

Avr.
Koeff. [-]

Reducerad
area

Skogsmark

6,9

0,05

0,35

Ängsmark

1,8

0,05

0,09

Totalt

8,7

0,05

0,44

6.1.2

Dim. flöde 10årsregn [l/s]

Dim. flöde 100årsregn [l/s]

230

510

Efter exploatering

Flödesberäkningar efter exploatering har utförts med rationella metoden, enligt ekvation 1.
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ ∅ ∙ 𝑖(𝑡𝑟 ) ∙ 𝐶

(Ekvation 1)

Med parametrarna:
•
•
•
•
•
•

𝑞𝑑𝑖𝑚 : dimensionerande flödet [l/s]
A: avrinningsområdets storlek [ha]
∅: avrinningskoefficient
𝑖(𝑡𝑟 ): dimensionerande nederbördsintensitet [l/(s∙ha)]
𝑡𝑟 : regnets varaktighet [min]
𝐶: klimatfaktor

Markanvändning efter exploatering är bedömd utifrån plankartan i Figur 1. Utredningsområdet består
av gata, natur och tomtmark. Det finns 37 st tomter med storlek ca 800 – 1 400 kvm, med utritade tak
om 100 – 120 kvm samt förrådsbyggnad om ca 25 kvm. För enkelhet antas en tomtstorlek om 1 000
kvm och total takarea 250 kvm per tomt. Den totala takarean förväntas ligga mellan 150 – 250 kvm
per tomt, så beräkningarna kommer att få viss marginal genom att det högsta värdet tillämpas. I
beräkning av flöden har tomtmark delats upp i grönyta och takarea, se Tabell 3.
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Tabell 3. Areor och avrinningskoefficienter för planerad markanvändning

Markanvändning

Area [ha]

Avrinningskoefficient [-]

Reducerad area [hared]

Gata

0,73

0,80

0,58

Grönyta

2,78

0,10

0,28

Skogsmark

4,30

0,05

0,22

Takyta

0,93

0,90

0,84

Totalt

8,74

0,22

1,92

Längsta rinnväg inom utredningsområdet kommer även efter exploatering uppgå till ca 700 m.
Dimensionerande vattenhastighet kommer att öka i och med exploatering. För ytlig transport via diken
är den dimensionerande vattenhastigheten 0,5 m/s enligt P110. Om dagvattnet transporteras i ledning
är den dimensionerande vattenhastigheten 1,5 m/s. Beräknade dimensionerande dagvattenflöden för
båda scenarier, dvs transport i diken gentemot transport i ledningsnät, ges i Tabell 4.
Tabell 4. Dimensionerande dagvattenflöde efter exploatering vid ett 10- och 100-årsregn, utan och med klimatfaktor. Två
scenarier ges, transport i diken gentemot transport i ledningsnät.

Dimensionerande
rinntid

Dim. flöde 10-årsregn
[l/s], utan/med
klimatfaktor 1.25

Dim. flöde 100årsregn [l/s],
utan/med klimatfaktor
1.25

Efter exploatering,
transport i ledningsnät
(dim. vattenhastighet
1,5 m/s)

10 minuter

440 / 550

940 / 1 180

Efter exploatering,
transport i diken (dim.
vattenhastighet 0,5
m/s)

23 minuter

260 / 325

560 / 700

6.1.3

Beräknad erforderlig magasinsvolym

Enligt Sala kommuns riktlinjer gäller att avrinningen från området inte får öka jämfört med
förhållandena innan exploatering. Detta innebär att tillåten utströmning är 230 l/s (från Tabell 2).
Beräkning av erforderlig magasinsvolym har gjorts i StormTac, som använder följande beräkning
(beräkningsmetodiken kommer ursprungligen från P110):
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För att fördröja ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25 krävs en magasinsvolym på ca 130 m3. Detta
förutsätter en dimensionerande rinntid på 25 minuter och transport i diken. Ifall transport sker i
ledningsnät krävs en större magasinsvolym, ca 200 m3. Det största magasinsbehovet uppstår vid ett
regn med varaktighet på ca 25 alternativt 20 minuter, beroende på transport sker i diken respektive
ledningsnät.
Det maximala utflödet 230 l/s har multiplicerats med 2/3 för att kompensera för att avtappningen inte
är konstant. De givna volymerna avser tomt magasin. Det innebär att om en åtgärd såsom
makadamdiken med porositet 0,30 ska tillämpas, krävs en ca 3 gånger så stor volym.

6.2

BERÄKNAT FÖRORENINGSINNEHÅLL

Beräkningsmodellen StormTac har använts för att beräkna föroreningsinnehåll i dagvattnet. För att
uppskatta mängden föroreningar används schablonhalter för specifika typer av markanvändning.
Dessa föroreningshalter tillsammans med avrinningskoefficienter och areor för de olika typerna av
markanvändning samt den årliga nederbörden i området ger mängden föroreningar som området
genererar på ett år. För föroreningsberäkning tar StormTac inte hänsyn till olika rinntider eller
klimatfaktor. Värden erhållna från de använda schablonhalterna samt den förenklade
beräkningsmetodiken bör därför ses som en uppskattning av föroreningssituationen i området, snarare
än exakta värden.
Areor och avrinningskoefficienter framgår av Tabell 2 och Tabell 3. För tak- och gräsytan har minimum
schablonhalt använts. Det förutsätter att val av material till tak är miljövänligt och att gräsmattorna på
tomterna kommer att skötas återhållsamt med avseende på användande av kemikalier. För de resultat
som visas här har inga renande åtgärder tagits med. För beräkning med rening, se kommande rubrik.
Både föroreningshalter och belastning ökar som följd av exploateringen (Tabell 5, Tabell 6), vilket är
att förvänta då området idag utgörs av natur- och ängsmark.
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Samtliga halter utom olja ökar med mellan 24 och 467 %, med en median på 86 %. Att olja minskar är
inte förväntat utan beror sannolikt på att halten olja är låg för samtliga beräknade markanvändningar.
Skillnaden mellan bör betraktas som obetydlig.
Tabell 5. Föroreningshalter i dagvattnet från utredningsområdet, före och efter exploatering. Renande åtgärder inte medräknade

Ämne [µg/l]
Före expl.

P
N
28 420

Pb
2,1

Cu
5,8

Zn
14

Cd
0,09

Cr
1,4

Ni
Hg
SS
1,7 0,005 11 000

Efter expl.

74 780

3,7

10

27

0,28

1,8

2,1 0,015 22 000

Skillnad

164% 86% 76% 72% 93% 211% 29% 24% 200%

Olja PAH16
BaP
100
0,03 0,0033
72

100% -28%

0,17 0,0057
467%

73%

I och med att avrinningskoefficienten ökar från 0,05 till 0,22 i och med exploateringen, ökar
dagvattenflödet och därmed mängderna. Även om halterna inte ökat drastiskt, så ger ökade halter i
kombination med det högre utflödet en betydligt ökande föroreningstransport av mängder ut från
området, se Tabell 6. Ökningen för de olika föroreningsmängderna ligger mellan 15 och 436 %, med
en median på 202 %.
Tabell 6. Föroreningsmängder per år från utredningsområdet, före och efter exploatering. Renande åtgärder inte medräknade

Ämne

P

N

Pb

Cu

Enhet

Zn

Cr

Ni

SS

Olja

[kg/år]

Cd

Hg
[g/år]

Före expl.

0,35

5,3

0,026

0,072

0,17

0,018

0,022

130

1,3

1,1

0,064

Efter expl.

1,6

16

0,077

0,21

0,56

0,037

0,045

450

1,5

5,9

0,32

Skillnad

7

357 % 202 % 196 % 192 % 229 % 106 % 105 % 246 % 15 % 436 % 400 %

FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING

Utifrån utredningen ses främst ett behov av rening av dagvattnet. För att inte belasta recipienten med
ökade föroreningsmängder krävs att utflödet från utredningsområdet minskas. Detta kan göras genom
att utnyttja öppna, gröna dagvattenåtgärder som tillåter att dagvatten infiltrerar och på så sätt
begränsar utflödet. Möjligheten till infiltration anses till stor del vara god inom utredningsområdet, sett
till jordartskartan (Figur 4). Det går ett stråk av lera vid de södra planerade villatomterna, men även en
förekomst av sandig morän visas. Vid det planerade norra villaområdet förekommer postglacial
finsand och sandig morän, vilket ger förutsättningar för infiltration.
Dagvattenutredningen ger följande förslag till åtgärder:
•
•
•
•

Fördröjning av takvatten inom tomter via utvändiga stuprör som leder dagvatten ut över
gräsmattan. Via infiltration och diffus avrinning blir dagvattnet renat och fördröjt.
Gång och cykelvägar avleds via diffus avrinning till befintliga diken.
Vägdiken för lokalgator. Det föreslagna diket för det södra området fyller också en viktig
funktion att ersätta den befintliga flödesvägen
Alternativ åtgärd för vägdiken: transport via ledningsnät till dagvattendammar.
Dagvattendammarna placeras i lågpunkter med bräddavlopp till befintligt ledningsnät. För
damm 1 och damm 2 (Figur 8) har placeringen valts med hänsyn till befintliga diken enligt
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grundkarta. De befintliga dikena kan grävas ur ytterligare för att skapa torrdammar alternativt
översvämningsytor. Norr om damm 3 ligger en lokal höjdpunkt som kommer att jämnas ut i
och med exploateringen. När det skett blir det utpekade området en lämplig placering för
damm/översvämningsyta.
Förslag på ungefärlig placering visas i Figur 8. Åtgärdernas funktion, utformning och skötsel redovisas
i följande underrubriker.

Figur 8. Förslag till placering av dagvattenåtgärder (bakgrundsbilden plankarta, uppdaterad 2020-03-06). Observera att detta är
en schematisk skiss som visar ungefärlig placering.

7.1

GRÖNA YTOR

Gröna ytor har stor kapacitet att fördröja dagvatten. Till exempel anger Stockholms stads riktlinjer
(2016) att 25 m2 grönyta kan fördröja 20 mm regndjup från en 100 m 2 hårdgjord yta. Omräknat till
fördröjningsvolym blir det att 12,5 m 2 grönyta kan fördröja 1 m3 dagvatten.
Beräknad erforderlig magasinsvolym, inom utredningsområdet sett till det platsspecifika kravet på
utflöde, uppgår totalt till ca 130 - 220 m3 och grönyta inom tomt uppgår till 2,8 ha. Det finns alltså en
stor marginal för att fördröja varje tomt inom tomtgränserna.
Som räkneexempel, om takyta skulle dubblas (dvs att tomterna bebyggs 50 % hårdgjort), skulle
magasinsbehovet öka till 290 m 3 (360 m3 med transport i ledningsnät). Grönyta skulle minska från 2,8
till 1,9 ha. Det skulle alltså fortfarande finnas kapacitet att fördröja ca 1 500 m3 dagvatten inom
grönytor. Denna volym förutsätter optimal tillrinning från de hårdgjorda ytorna och plan, nedsänkt grön
yta. Om hårdgörningsgraden för varje tomt skulle utgöra mer än 50 % skulle rimligtvis en mer
detaljerad planering av avrinningen behövas. Det skulle kunna bli fallet ifall radhus byggs. I så fall är
det en god idé att placera dessa i den nordvästra delen av utredningsområdet där möjligheten till
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infiltration finns, se Figur 4. Då kan de gröna ytorna även kompletteras med grusade stråk för
infiltration.
Ett bildexempel, där en takyta avleds via ett stuprör till en grön yta, visas i Figur 9. Diffus spridning
underlättas via plattsättning under stupröret (ej synligt på fotot). Dagvattnet har därefter en längre
sträcka till avledning via dagvattenbrunn och ledningsnät. Dagvattnet fördröjs därmed kraftigt innan
det når ledningsnät.

Figur 9. Avledning av takvatten via utvändigt stuprör (inringat i rött) till grön yta. Diffus spridning underlättas via plattsättning
under stupröret (ej synligt på fotot). Dagvattnet har därefter en längre sträcka till avledning via dagvattenbrunn och ledningsnät.
Dagvattnet fördröjs därmed kraftigt innan det når ledningsnät.

Figur 10 visar hur skador på grund av erosion hindras, och diffus avrinning främjas, via plattsättning
under stuprör.

Figur 10. Stuprör med utkastare. Skador på grund av erosion hindras och diffus avrinning främjas via plattsättning.

Underhåll och skötsel inom varje tomt kommer att skötas av villaägarna. De bör vara informerade om
stuprörens funktion samt att eventuell plattsättning ska hållas ren från skräp och ogräs. Det är också
viktigt att hårdgörningsgraden begränsas inom varje tomt. De beräkningar som gjorts i denna
dagvattenutredning bygger på antagandet om en tomtstorlek om 1 000 kvm och total takarea 250 kvm
per tomt.
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7.2

VÄGDIKEN

Genom de flödesberäkningar som gjorts har det visats att det finns en stor fördel med att utnyttja
vägdiken istället för att låta dagvatten gå direkt på ledningsnät. Fördelen är att en längre rinntid genom
utredningsområdet uppnås. En punktlista med fördelar och nackdelar för diken som dagvattenåtgärd
ges:
Fördelar diken:
•
•
•
•
•

Genom transport i diken erhålls en markant längre rinntid och därmed fördröjning av
dagvatten.
Diken är det bästa alternativet för att uppnå maximal infiltration av dagvatten, då den totala
bottenytan är större än för mer koncentrerade anläggningar såsom dammar.
Diken i området skulle ge robusta ytliga avledningsvägar för dagvatten vid skyfall.
Diken längs lokalgatorna ger ett lantligt intryck vilket passar området.
Ett dike ger en naturligare övergång mellan tomt och lokalgata och ger ett bra utrymme för
uppsamling av snö vid plogning.

Nackdelar diken:
•
•

Diken kräver regelbunden skötsel för att funktionen ska upprätthållas, vilket innebär en
kostnad.
Diken kan försvåra vid snöröjning, beroende på dikets utformning.

Förslag på placering av diken ges i Figur 8. De föreslagna dikessträckningarna följer de befintliga
höjderna i området som ger en lutning på ca 2 %. Sett till de befintliga höjderna kan det vara lämpligt
att två mindre delar av utredningsområdet avleds till befintligt ledningsnät i väg 723 och 726, väster
respektive söder om utredningsområdet. För den södra delen av utredningsområdet ska en kulle
sprängas bort och massorna fördelas över området. Det kan då vara lämpligt att åstadkomma en
lutning till den markerade nordöstra anslutningspunkten i Figur 8 istället för anslutning i väg 726.
Några exempelbilder på diken längs lokalgator visas i Figur 11 och Figur 12.
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Figur 11. Exempelbilder på vägdiken. Från samhället Almunge, utanför Uppsala.

Figur 12. Exempelbild på vägdike längs lokalgata, villabebyggelse Uppsala.

Det totala fördröjningsbehovet för utredningsområdet uppgår till 130 m 3. Översiktligt beräknat utgör
lokalgatorna ca 30 % av den reducerade arean i utredningsområdet och bör därmed förses med en
fördröjningsvolym om minst 40 m3. Bara lokalgatorna utgör en ca 650 m lång sträcka tillsammans. För
att uppnå en volym om 40 m3 längs denna sträcka ska en volym om ca 0,06 m 3 per meter gata
inrymmas. Det motsvarar t ex ett öppet stråk som är 20 cm brett och 3 cm djupt. Det skulle alltså räcka
med en åtgärd i form av en ränna snarare än ett dike för att uppfylla minimumbehovet av fördröjning.
En lätt skålad, gräsbeklädd yta mellan tomtgräns och gata som i Figur 12 är ett lämpligt alternativ.
Det kan vara en god idé att dimensionera upp dikena för att ta höjd dels för eventuellt tillkommande
dagvatten från tomter och för skyfallshantering. Ett djupare dike, t ex det som visas i Figur 11 t.v., kan

20

tillämpas där lämpligt för att få till extra volymer. En sådan lämplig placering kan vara mellan gata och
naturmark och/eller innan anslutningspunkt till ledningsnät.
För övriga asfalterade ytor inom utredningsområdet såsom vändplaner, återvinningsstation och
eventuell gästparkering kan en lösning enligt Figur 13 tillämpas. Dagvatten avrinner från parkeringen
till en grusad yta för diffus spridning och därefter till plantering med buskar.

Figur 13. Avrinning från parkering till plantering. Flödesriktning visas med blå pilar.

Underhåll och skötsel av dike innefattar renhållning och rensning av ogräs. Det bör också kontrolleras,
framförallt efter extrema skyfall, att dikeskanterna inte rasat igen.

7.3

DAGVATTENDAMMAR

Sett till utredningsområdets förutsättningar skulle en damm vara lämplig att införa vid ”damm 1” i Figur
8. Redan låglänta ytor i naturområdet kan grävas ut ytterligare för att uppnå en större yta som kan
fungera om en så kallad torr damm, dvs det finns kapacitet för vatten att stiga på ytan vid blöta
förhållanden. Man kan tillåta växtlighet för att göra marken otillgänglig. En upphöjd brunn tillåter
bräddning ifall vattenytan stiger över en viss nivå.
För att avhjälpa eventuella flöden från uppströms via den befintliga avrinningsvägen skulle lämplig
placering höjdmässigt för en torr damm/översvämningsyta vara vid ”damm 2” i Figur 8.
Ifall en damm ska införas som samlar upp dagvatten för fördröjning och rening för hela
utredningsområdet är en lämplig placering vid ”damm 3” Figur 8. På så sätt utnyttjas naturmarken till
dagvattenhantering. Anslutning till ledningsnät kan då göras till befintliga ledningar söder om
utredningsområdet. Höjdmässigt kan denna placering fungera när höjden precis norr om placeringen
utjämnas, men detta måste kontrolleras vid detaljprojektering.
Kravet på underhåll av överdämningsytan beror på ytans önskade karaktär i landskapet. Gräset
behöver slås minst en gång per år och träd och buskar som växer upp bör tas bort. Detta sker
lämpligen då vattennivån är låg.
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8

RENINGSEFFEKT AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Om schablonvärden för reningseffekter för åtgärden vägdiken tillämpas på de beräknade halterna i
Tabell 5 fås resultatet som visas i Tabell 7. Med rening medräknad minskar samtliga halter av
föroreningar utom fosfor (6 %), kvicksilver (65 %) och PAH16 (127 %). Ökningen av fosfor är så pass
liten att den kan anses försumbar. Kvicksilver och PAH16 är ämnen som är svåra att mäta. Överlag är
uträkningen osäker och bör beaktas som en grov uppskattning. Sett till resultaten kan man överlag se
att rening från den föreslagna dagvattenåtgärden ger en minskning av föroreningshalter.
Tabell 7. Föroreningshalter i dagvattnet från utredningsområdet, före och efter exploatering. Reningseffekt av åtgärden
vägdiken är medräknad.

Ämne [µg/l]
Före expl.

P
28

N
420

Pb
2,1

Cu
5,8

Zn
14

Cd
0,09

Cr
1,4

Ni
Hg
SS
1,7 0,005 11 000

Efter expl.

30

351

0,6

1,5

4

0,04

0,3

0,2 0,008

Skillnad

6% -16% -74% -74% -71% -53% -81% -88%

65%

Olja PAH16
BaP
100
0,03 0,0033

2 200

7

-80% -93%

0,07 0,0023
127%

-31%

Det är svårt att beräkna vilken effekt vägdiken kommer att ha på föroreningsmängderna.
Föroreningsmängderna är avhängiga inte bara på utgående halter utan är starkt kopplat till utflödet av
vatten på årsbasis. Avrinningskoefficienten för utredningsområdet ökar från 0,05 till 0,22 efter
exploatering, och utflödet av dagvatten på årsbasis ökar proportionellt mot detta.
Det kan argumenteras för att en kraftigt fördröjande åtgärd, såsom vägdiken, begränsar utflödet av
vatten på årsbasis. På samma sätt som skogsmark håller kvar dagvatten i naturliga svackor, håller
diken kvar dagvatten i sin volym, och därmed ”avlägsnas” dagvattnet genom infiltration och
växtupptag. I vilken utsträckning det sker är svårbedömt då det beror på omständigheter såsom
växtsäsong och hur kraftiga regn som kommer. Vid normala, korta regntillfällen kommer diket inte att
bli tillräckligt fullt för att en transport till utloppet ska ske. Vid kraftiga regn kommer det ske en
snabbare transport av dagvatten i diken. Vid kraftiga regn sker en ”first flush” av smutsigare vatten.
Därefter kommer dagvattnet innehålla lägre halter av föroreningar. Det är alltså inte självklart att den
utgående mängden av föroreningar blir särskilt stor vid ett kraftigt regn.

9

DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL

Vid extrem nederbörd är dagvattenåtgärder samt ledningsnät överbelastade och dagvatten avrinner
ytligt. För att undvika skador bör ytliga avrinningsvägar ses över vid höjdsättning av området så att
vattnet har möjlighet att avrinna ytligt på ett säkert sätt. Enligt P110 bör utformning ske enligt Figur 14.

22

Figur 14. VA-organisationernas ansvar för dagvattenhanteringen i separerade dagvattensystem, P110 (2016).

I Figur 14 utgör gatan en ytlig flödesväg och byggnader förläggs över en kritisk nivå. För
utredningsområdet innebär det att optimalt sett skulle tomterna ligga med lutning mot lokalgatan, som
ligger lägre, och husen skulle placeras högt i den bortre änden av tomten. Sett till den befintliga
lutningen i utredningsområdet kan detta vara svårt att uppnå. Lokalt sett är den befintliga lutningen på
tomterna varierande. För den norra bebyggelsen kan tomterna lutas antingen mot gatan eller mot
naturmark. Ytligt avrinnande vatten från en tomt till en annan bör undvikas i största möjliga mån.
Om det finns möjlighet är det bra om det kan planeras för så kallade översvämningsytor, dvs.
nedsänkta ytor där vatten kan stiga utan att säkerhet för människor och byggnader äventyras. I
naturmarken inom utredningsområdet finns befintliga svackor som naturligt fungerar som
översvämningsytor.
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9.1

INSTÄNGDA OMRÅDEN, RISK FÖR ÖVERSVÄMNING

En närmre studie av de befintliga lågpunkterna visas i Figur 15. Sett till de befintliga höjderna inom
utredningsområdet bör byggnader som placeras inom lågpunkterna ligga på en höjd över +50,2, +49,9
och +49,7. Samtliga lågpunkter ligger inom den del av utredningsområdet där mer omfattande arbete
med massor kommer att ske. Förhållanden efter att markarbete genomförts måste studeras som
fortsatt arbete.

Figur 15. Lågpunkter inom utredningsområdet enligt SCALGO Live. Nivå för bräddning vid extrema regn är angiven i figuren.

9.2

AVRINNINGSVÄGAR

Enligt Figur 3 framkommer en flödesväg genom utredningsområdet. Denna observerades även delvis
under platsbesök. Det är viktigt att en flödesväg med motsvarande kapacitet säkerställs efter
exploatering. De befintliga flödesvägarna/dikena visas även i Figur 8.
För utredningsområdet fyller föreslagna vägdiken en dubbel funktion; i första hand som åtgärd för
fördröjning och rening av lokalgatans dagvatten. I andra hand utgör de ytliga avrinningsvägar vid
skyfall. Vid extrema skyfall bör exploateringen vara genomförd på så sätt att gaturummet utgör
flödesvägar, som visat i Figur 14.
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10 SLUTSATSER
Den planerade exploateringen är relativt sparsam och det finns goda möjligheter till att fördröja
dagvattnet inom utredningsområdet och därmed inte öka flödet relativt befintligt. De fördröjande
åtgärderna som föreslås är grönytor och vägdiken. Möjligheten till infiltration av dagvatten är för stora
delar av utredningsområdet god.
Den samlade bedömningen är att exploateringen, genom implementering av föreslagna åtgärder, inte
försämrar möjligheterna att uppnå satta MKN för recipienten. Bedömningen grundar sig i det
beräknade resultatet att de flesta halterna i dagvattnet efter rening är låga i förhållande till före
exploatering. Sett till den kraftiga fördröjningen som kommer att ske inom utredningsområdet via
gröna ytor och vägdiken anses det osannolikt att flöde på årsbasis kommer att öka relativt befintligt.
Det blir därmed inte en ökad föroreningstransport till recipienten.
Genom att tillämpa vägdiken fås ytliga avrinningsvägar som snabbt kan transportera bort dagvatten
vid skyfall. Sett till utredningsområdets förutsättningar föreligger ingen särskild risk för översvämning.
Den föreslagna dagvattenhanteringen är i övrigt i linje med samtliga punkter i Sala kommuns policy för
dagvattenhantering.

10.1 FORTSATT ARBETE
Följande punkter anses viktiga att följa upp inför det arbete som följer dagvattenutredningen:
•

•

Framtida höjdsättning ska kontrolleras ur ett dagvattenperspektiv. T ex att ytliga flödesvägar
ska säkerställas att de leder till utlopp. Eventuella översvämningsytor/dammar ska kontrolleras
att dessa är placerade i lågpunkter med tillrinning via självfall. Tomtmark bör luta mot lägre
belägen naturmark eller så att avrinning sker till vägdiken.
Den identifierade flödesvägen genom utredningsområdet (se Figur 3, alternativt befintliga
diken Figur 8) bör följas upp med inmätning. För säkerhets skull bör en flödesväg med
motsvarande kapacitet säkerställas efter exploatering. Ifall en sådan flödesväg inte kan
säkerställas bör fortsatt utredning göras för att bedöma hur situationen ska lösas.
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Bilaga A
Skärmdump från StormTac:s webbapplikation (2020-03-05). För beräkning användes Naturmarksavrinning -> Högre

YTTRANDE

AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
Planering och boende
Madeleine Sjöblom
Planhandläggare
010-2249415
Madeleine.sjoblom@lansstyrelsen.se

1 (2)

Datum

Diarienummer

2018-07-09

402-3208-18

Sala kommun
Samhällsbyggnadskontoret
kommun.info@sala.se

Samråd om undersökning för Bältarhagen, Ransta tätort,
Sala kommun
Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen för samråd kring undersökning
enligt 6 kap 6 § Miljöbalken.
Med den information som Länsstyrelsen har idag, delar Länsstyrelsen kommunens
bedömning att planförslaget inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 5 § Miljöbalken och att miljökonsekvensbeskrivningen enligt 4 kap
34 § Plan- och bygglagen därför inte är nödvändig.

Medskick inför kommande planarbete
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen ska genomföra en uppdaterad
bedömning av ”Tjocka tallens” värde.
Överensstämmelse med översiktsplan

I fortsatt planarbete bör kommunen redovisa hur planområdet överensstämmer
med den gällande översiktsplanen.
Natur

Ur naturvårdssynpunkt anser Länsstyrelsen att kommunen i fortsatt planarbete vid
undersökning av den skogbevuxna delen av planområdet bör företrädesvis
undersöka tallvärden i området. Det kan finnas värden på kvarlämnade
överståndare som om möjligt kan få vara kvar vid utformningen av tomterna.
Vidare så kan det finnas biotopskyddade diken i åkerdelen av planområdet.
MKN vatten och dagvatten

Idag utgörs marken inom området av skogsmark, ängsmark och jordbruksmark.
Då området exploateras kommer detta att leda till större andel hårdgjord yta (tak,
vägar m.m.) i avrinningsområdet, vilket ökar flödet. Detta innebär en risk för
att föroreningar (t.ex. metaller) i högre grad sprids till
recipienten/vattenförekomsterna. Kommunen bör i fortsatt planarbete visa att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte riskerar att försämras med
exploateringen. Ytvattenförekomsten är Sagån: Hävaströmmen, Sagån
(WA79517849). Grundvattenförekomsten är Kumlaåsen WA80617940.

Postadress
721 86 VÄSTERÅS

Besöksadress
Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

Telefon/Fax
010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

Webb/E-post
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se

YTTRANDE

2 (2)

Datum

Diarienummer

2018-07-09

402-3208-18

Om kommunen planerar att exploatera fler områden i närheten av det här
planområdet kan det vara en bra idé och mer kostnadseffektivt att ta fram en
dagvattenutredning som behandlar samtliga områden tillsammans.
Hästhållning

I kommande detaljplan anser Länsstyrelsen att kommunen bör redovisa hur
kommunen ser på störningsrisker från hästhållning (spridning av allergener och
lukt) samt eventuellt behov av försiktighetsåtgärder. I planhandlingarna bör det
framgå antal hästar, dominerande vindriktning samt avstånd från häststall,
gödsellagring och beteshagar till närmast planerade bostadshus. Information om
djurhållning finns i Boverkets skrift ”Vägledning för planering för och invid
djurhållning” (regeringsuppdrag, rapport 2011:6).
Buller

Straxt söder om delområde 2 löper väg 726. I kommande detaljplan bör
kommunen redovisa hur vägtrafikbuller i planområdet förhåller sig till förordning
om trafikbuller vid bostadsbyggande samt om några skyddsåtgärder behöver
vidtas.

I detta ärende, där tf. avdelningschef Cecilia Lagerfalk Rooth beslutat, har
planhandläggare Madeleine Sjöblom varit föredragande. I den slutgiltiga
handläggningen har även naturvårdshandläggare Julia Carlsson,
miljöskyddshandläggare Mikael Wulff och kulturmiljöhandläggare Christina
Svensson deltagit.
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Med den information som Länsstyrelsen har idag, delar Länsstyrelsen kommunens
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avses i 6 kap 5 § Miljöbalken och att miljökonsekvensbeskrivningen enligt 4 kap
34 § Plan- och bygglagen därför inte är nödvändig.

Medskick inför kommande planarbete
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen ska genomföra en uppdaterad
bedömning av ”Tjocka tallens” värde.
Överensstämmelse med översiktsplan

I fortsatt planarbete bör kommunen redovisa hur planområdet överensstämmer
med den gällande översiktsplanen.
Natur

Ur naturvårdssynpunkt anser Länsstyrelsen att kommunen i fortsatt planarbete vid
undersökning av den skogbevuxna delen av planområdet bör företrädesvis
undersöka tallvärden i området. Det kan finnas värden på kvarlämnade
överståndare som om möjligt kan få vara kvar vid utformningen av tomterna.
Vidare så kan det finnas biotopskyddade diken i åkerdelen av planområdet.
MKN vatten och dagvatten

Idag utgörs marken inom området av skogsmark, ängsmark och jordbruksmark.
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vägar m.m.) i avrinningsområdet, vilket ökar flödet. Detta innebär en risk för
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Om kommunen planerar att exploatera fler områden i närheten av det här
planområdet kan det vara en bra idé och mer kostnadseffektivt att ta fram en
dagvattenutredning som behandlar samtliga områden tillsammans.
Hästhållning

I kommande detaljplan anser Länsstyrelsen att kommunen bör redovisa hur
kommunen ser på störningsrisker från hästhållning (spridning av allergener och
lukt) samt eventuellt behov av försiktighetsåtgärder. I planhandlingarna bör det
framgå antal hästar, dominerande vindriktning samt avstånd från häststall,
gödsellagring och beteshagar till närmast planerade bostadshus. Information om
djurhållning finns i Boverkets skrift ”Vägledning för planering för och invid
djurhållning” (regeringsuppdrag, rapport 2011:6).
Buller

Straxt söder om delområde 2 löper väg 726. I kommande detaljplan bör
kommunen redovisa hur vägtrafikbuller i planområdet förhåller sig till förordning
om trafikbuller vid bostadsbyggande samt om några skyddsåtgärder behöver
vidtas.

I detta ärende, där tf. avdelningschef Cecilia Lagerfalk Rooth beslutat, har
planhandläggare Madeleine Sjöblom varit föredragande. I den slutgiltiga
handläggningen har även naturvårdshandläggare Julia Carlsson,
miljöskyddshandläggare Mikael Wulff och kulturmiljöhandläggare Christina
Svensson deltagit.
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Ansvarig för inventering och bedömningar: Daniel Tooke

1 Sammanfattning
Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert hitta, värdera
och beskriva de naturmiljöer som har betydelse för biologisk
mångfald inom ett avgränsat inventeringsområde. I det här fallet är
det ett ca 12 ha stort skogs- och ängsmarksområde beläget mellan
två villaområden som har inventerats. Anledningen är att det finns
planer på att planlägga ca 30 villatomter i området och som underlag
för planläggningen behövs kunskap om områdets naturvärde. Till
grund för arbetet ligger SIS-standard för naturvärdesinventeringar.
De naturtyper som dominerar i inventeringsområdet är skog och träd
samt och äng och betesmark. Totalt 6 naturvärdesobjekt
avgränsades med naturvärdesklasserna: 3 – påtagligt naturvärde
och 4 – visst naturvärde. Biotopvärdena utgörs framför allt av äldre,
grövre barrträd, blommande och bärande buskskikt, artrika fältskikt
och närvaro av grövre död ved. Inom inventeringsområdet noterades
även 2 naturvårdsarter: spillkråka och ormbär. Dessa två
naturvårdsarter, i kombination med ett stort antal tickor och död ved,
indikerar en rik diversitet på insekter och en fuktig skogsmiljö. En
extremt gammal och värdefull tall påträffades också i
inventeringsområdet.
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2 Inledning
2.1 Vad är en naturvärdesinventering enligt standard?
En naturvärdesinventering (NVI) kan göras på många olika sätt. Sedan 2014 finns en standard för
hur naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald ska genomföras och rapporteras.1 Den
här inventeringen har genomförts enligt denna standard.
Genom att arbeta standardiserat syftar man till att uppnå fyra mål:
•

Att träffsäkert hitta, värdera och beskriva de naturmiljöer som har betydelse för biologisk
mångfald inom det avgränsade inventeringsområdet.

•

Att resultatet av naturvärdesinventeringen ska avspegla verkliga skillnader i olika områdens
betydelse för biologisk mångfald.

•

Att göra det möjligt att jämföra resultat från olika naturvärdesinventeringar.

•

Att göra det möjligt att granska att en naturvärdesinventering har genomförts på det sätt som
standarden föreskriver.

Den standardiserade arbetsmodellen följer ett antal steg som närmare förklaras i Bilaga 1. Man
avgränsar inventeringsområdet, väljer ambitionsnivå för arbetet, studerar tidigare kända
naturvärden och gör en preliminär bedömning av vilka områden som kan antas ha betydelse för
biologisk mångfald. Därefter genomsöks inventeringsområdet i fält. Man letar specifikt efter så
kallade naturvårdsarter och man bedömer olika biotopers förutsättningar att hysa biologisk
mångfald. Områden av betydelse för biologisk mångfald avgränsas, klassas och beskrivs som
naturvärdesobjekt (NVO). Standarden tydliggör även vad som ska finnas med i slutrapporten.
Det ingår inte i en NVI enligt standard att bedöma hur den biologiska mångfalden påverkas av en
planerad exploatering eller hur olika arter och områden ska skyddas juridiskt. Inte heller syftar en
NVI till att belysa andra viktiga miljöaspekter som t.ex. förutsättningar för friluftsliv, kulturmiljö eller
olika ekosystemtjänster. Däremot kan en NVI vara ett viktigt underlag för sådana bedömningar. Det
kan också vara värdefullt att den som har gjort naturvärdesinventeringen ger sin syn på hur
skadorna av en planerad exploatering kan minskas, men det bör i så fall ske i en avslutande
diskussion som hålls åtskild från resultatet av inventeringen.
2.2 Bakgrund och uppdragets syfte
Sala kommun arbetar med en detaljplan som syftar till att upprätta cirka 30 nya villatomter i ett
skogs- och ängsmarksområde beläget mellan två nuvarande villaområden. Eftersom skogen har ett
rekreationsvärde för de boende i området, och i området växer åtminstone en ovanligt stor och
gammal tall, behövs en naturvärdesinventering som underlag för detaljplanen.
Inventeringsområdet är ca 12 ha stort, och ligger i ett område mellan två vägar, en gård och två
villaområden i Ransta, i Sala kommun (Figur 1). Området kallas för Bältarhagen. Syftet med
naturvärdesinventeringen är att på ett standardiserat sätt identifiera, avgränsa, beskriva och
klassificera de delar av inventeringsområdet som är av betydelse för biologisk mångfald.
Utöver den standardiserade naturvärdesinventeringen önskar beställaren en beskrivning av vilka
konsekvenser den planerade bebyggelsen skulle få för den biologiska mångfalden samt råd om
möjliga kompensationsåtgärder
1

Se SIS (2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Svensk
Standard SS 199000:2014. SIS (2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till SS 199000. Teknisk rapport
SIS-TR 199001:2014.
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Figur 1: Inventeringsområdet ligger i Ransta, söder om Sala tätort i Sala kommun.
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3 Metod
3.1 Metodbeskrivning
Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering
avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning med
tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). En sammanfattande metodbeskrivning finns i
Bilaga 1.
3.2 Metodval i det här uppdraget
Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det gäller
noggrannheten har ambitionsnivån medel valts. Det innebär att naturvärdesobjekt som är minst 0,1
ha stora och linjeformade objekt som är minst 50 m långa och 0,5 m breda har eftersökts (se Tabell
1 i Bilaga 1). Inventeringen har vidare genomförts med tilläggen naturvärdesklass 4, generellt
biotopskydd, detaljerad redovisning av artförekomst och värdelement (se Tabell 2 i Bilaga 1).
Arbetsgången var i stort sett den som beskrivs i Bilaga 1 Metod enligt SIS-standard.
3.3 Tidpunkt och ansvarig personal
För förstudien, fältstudien och bedömningarna ansvarar Daniel Tooke. Fältinventeringen utfördes
2019-06-12. Ansvarig för interngranskning av rapporten hos Sweco är Kirsi Jokinen.
3.4 Informationskällor och litteratur
Olika källor (databaser) har genomsökts för att dels kartlägga tidigare kända naturvärden i
inventeringsområdet och det omgivande landskapet, dels undersöka om det finns skyddade
områden enligt 7 kap. Miljöbalken. Källorna som har använts som underlag för avgränsningar och
bedömningar i det här uppdraget listas i Tabell 1 nedan. Litteratur som kommit till användning
förtecknas i referenslistan.
Källa

Beskrivning

Datum för utdrag

ArtDatabanken

Naturvårdsarter. Arter som har rapporterats in till
systemet i Artportalen och Analysportalen.

2019-06-10

ArtDatabanken

Skyddsvärda träd. Uppgifter om skyddsvärda träd
som rapporterats till systemet i Trädportalen.

2019-06-10

GIS skikt
Skogsstyrelsen

Värdefulla skogsmiljöer. Rapporterade via tjänsten
Skogens Pärlor.

2019-06-10

GIS-skikt
Jordbruksverket

Ängs- och betesmarker. TUVA med svenska ängsoch betesmarksinventeringen, innehåller både ängsoch betesmarksobjekt och naturtypsytor.

2019-06-10

GIS-skikt
Naturvårdsverket

Skyddad Natur. Naturvårdsregister över nationella
skyddsformer och Natura 2000-områden.

2019-06-25

GIS-skikt
Länsstyrelsen

Sveriges Länskarta. Länskarta över nationalparker,
naturreservat, naturområden, djur- och
växtskyddsområden och naturminnen.

2019-06-25

Tabell 1: Databaser som legat till grund för förstudien.

3.5 GIS och fältdatafångst
För att fånga data i fält användes applikationen Collector, upprättat av ArcGIS Online, i en Ipad Mini
fältdator. Noggrannheten med denna utrustning är 5 meter. Efter fältinventering renskrivs fältdata
och sammanställs i GIS-skikt och tabeller. GIS-skikt med naturvärdesobjekt, artförekomster,
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biotopskyddsobjekt och värdeelement har upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande
metadatablad med bland annat beskrivningar av attributdata.
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4 Resultat
4.1 Inventeringsområdet och det omgivande landskapet
Inventeringsområdet utgörs huvudsakligen av naturtyperna skog och träd, med mindre områden av
åkermark och ängsmark.
I söder, närmast vägen finns en vilande
eller igenväxande åker, nästan helt täckt
med baldersbrå. Norr om åkern finns en
äng och en åkerholme (nr 1, Figur 3).
Trädskiktet på holmen domineras av lövträd
så som rönn och björk, med inslag av något
barrträd och en. Ängen är frodig och
vegetationen domineras av högväxta och
bredbladiga gräsarter, så som hundäxing.
Till höger sträcker sedan en kantzon ut sig
mellan villaområdet och skogspartiets
kärnområde (nr 2, Figur 3). I denna kantzon
växer det glest med lövträd, främst björk,
asp och rönn. Marken här är artrik med en
örtrik vegetation. Det glesa trädskiktet
Figur 2: Åkerholmen.
medför insläpp av sol, vilket skapar en
gynnsam miljö för humlor och fjärilar.
Ovanför denna kantzon finns ett parti av torrare och tätare granskog. Markvegetationen här är
artfattigare, med mycket blåbär och mossor. Marken är täckt med barr.
Väster om detta skogsbestånd sluttar
marken nedåt i en fuktig sänka (nr 3, Figur
3). Här blir vegetationen betydligt tätare och
övergår i en blandskog med äldre och större
granar och tallar, med inslag av yngre lövträd
så som al, rönn, asp, lönn och björk.
Markfloran ändras också. Blåbärsriset byts
ut mot växter som trivs i fuktigare miljöer, så
som älggräs, fräken, måror och ormbär.
Flera döda och förmultnande träd, täckta
med tickor, ligger eller står lite här och var.
Detta fuktigare område övergår sedan
gradvis, i den södra delen av
Figur 3: Kantzonen.
inventeringsområdet, till ett torrare och högre
beläget område med glesare skog (nr 4,
Figur 3). Här dominerar äldre tallar, men det finns även ett inslag av yngre lövträd och granar.
Blåbärsriset och mossan kommer tillbaka, men har nu sällskap av ormbunkar, odon och ekorrbär.
Detta område sträcker sig sedan längs den södra delen av inventeringsområdet mot väst.
Norr om detta talldominerade område sluttar marken nedåt igen, och sly blir betydligt vanligare. I
detta område (nr 5, Figur 3) dominerar lövträd och antalet barrträd minskar. Mossan trängs undan
av gräs, och marken blir något fuktigare. Denna igenväxning av asp, rönn och björksly ökar sedan
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gradvis mot inventeringsområdets
nordvästra hörn (nr 6, Figur 3), som är
nästan helt igenväxt. Här bildar slyn och
ormbunkar en nästan ogenomtränglig vägg,
tillsammans med ett antal lite äldre lärkar.
I väst gränsar inventeringsområdet till en
väg, i norr och öst mot villaområden, och i
söder mot en väg och gårdstomter.
Naturtyperna inom inventeringsområdet
återkommer även i det omgivande
landskapet, med undantag för den fuktiga
blandskogen i naturvärdesobjekt 3.
Figur 2: Talldominerad blandskog.

Figur 3: En översikt av naturtyperna i inventeringsområdet.
4.2 Resultatet av förstudien
Inga sedan tidigare kända naturintressen finns i inventeringsområdet eller i närliggande områden
enligt Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Undantaget var att ett större område
beläget precis nordväst om inventeringsområdet, som har pekats ut som ett närströvsområde för
Kumla och Ransta tätorter i Naturvårdsplanen för Västmanlands län. Inga fynd av naturvårdsarter
har rapporterats till Artportalen från inventeringsområdet eller dess närhet.
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4.3 Resultatet av fältinventering
Naturvärdesobjekt
Totalt 6 naturvärdesobjekt avgränsades inom inventeringsområdet. Objekten fördelar sig på de
olika naturvärdesklasserna i enlighet med Tabell 2 nedan.
Naturvärdesklass

Antal naturvärdesobjekt (NVO)

1 – Högsta naturvärde
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på nationell eller global nivå.

0

2 – Högt naturvärde
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på regional eller nationell nivå.

0

3 – Påtagligt naturvärde
Av särskild betydelse att den totala arealen av dessa
områden bibehålls eller blir större samt att deras
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
4 – Visst naturvärde
Av betydelse att den totala arealen av dessa områden
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras. (Tillägg till standardutförandet.)

3

3

Tabell 2: Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom
inventeringsområdet.
Det lilla åkerområdet och ängen i inventeringsområdets sydöstra del, samt granskogspartiet i
inventeringsområdets nordöstra hörn bedömdes under fältinventering hysa lågt naturvärde, Åkeroch ängsmarken är starkt näringspåverkade, artfattiga och saknar värdefulla naturtypselement.
Granskogen är även den artfattig, saknar naturvårdsarter, och naturtypen är extremt vanlig i
området.
Naturvärdesobjekten redovisas på karta i Figur 6 och beskrivs i detalj i objektkatalogen i Bilaga 2.
Av objektkatalogen framgår bl.a. vilka naturvårdsarter som noterades, hur art- och biotopvärdena
har bedömts och motiverats och det finns representativa foton från objekten.
Samtliga naturvärdesobjekt bedöms bidra på något vis till inventeringsområdets biologiska
mångfald. Sammanfattningsvis är åkerholmen (naturvärdesobjekt 1) i områdets sydöstra hörn är
täckt bevuxen med blandskog och har ett blommande och bärande buskskikt. Fältskiktet är något
artrikare jämfört med omkringliggande naturtyper. Kantzonen i områdets östra del
(naturvärdesobjekt 2) är bevuxen med gles blandskog och har ett blommande och bärande
buskskikt. Fältskiktet och insektsfaunan här är påtagligt artrikare än i omkringliggande naturtyper.
Det fuktigare området i områdets centrala och norra del (naturvärdesobjekt 3) är bevuxen med
blandskog med lång succession och ett brett åldersspann. Objektet är artrikt jämfört med
omkringliggande områden och sparsamt med grov död ved förekommer. Även naturvärdesobjekt 4
är utgörs av blandskog med lång succession och ett brett åldersspann. Sparsamt med grov död
ved finns även här. Slutligen i inventeringsområdets nordvästra hörn finns en blandskog
(naturvärdesobjekt 5) av liknande karaktär som i naturvärdesobjekt 4, men under igenväxning.
Trädsuccessionen är lång och objektet har ett blommande och bärande buskskikt med en och
kaprifol. Död ved och stubbar finns i liten mängd inom objektet och på dem växer ett flertal arter
tickor och andra svampar.
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Naturvårdsarter
Alla naturvårdsarter som har varit aktuella i den här inventeringen redovisas i Bilaga 3.
Sammanfattningsvis kan det nämnas att endast 2 naturvårdsarter påträffades i
inventeringsområdet. Dessa var dels spillkråka, som påträffades i naturvärdesobjekt 4, samt
ormbär, som hittades i naturvärdesobjekt 3.
Värdeelement
Totalt 10 värdeelement identifierades under fältinventeringen. 4 av dessa bestod av större eller
grövre fynd av fallen död ved. De resterande 6 värdeelement utgörs av värdefulla träd. Samtliga 10
värdeelement redovisas översiktligt på karta i figur 6.
Generellt biotopskydd
Inga objekt som omfattas av generellt biotopskydd påträffades i inventeringsområdet.

Figur 4: Resultatet från fältinventeringen. Naturvärdesobjekten beskrivs närmare i
objektkatalogen i Bilaga 2.
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5 Diskussion
5.1 Naturvärdet i sammanfattning
Nedan ges en sammanfattande beskrivning av naturvärdet inom inventeringsområdet utifrån
standardens bedömningsgrunder.
Biotopkvaliteter för området i helhet:
•
•
•
•

Samtliga naturvärdesobjekt är flerskiktade och varierade.
Flera av naturvärdesobjekten är relativt till påtagligt artrikare än omkringliggande områden
utanför inventeringsområdet.
Inventeringsområdet hyser flera äldre och grövre träd.
Området hyser en god diversitet av hävdgynnade indikatorarter som tyder på ett
dynamiskt och artrikt fältskikt.

Sällsynta biotoper:
•

Naturvärdesobjekt 3 innehåller karaktärer av fuktig allund och/eller fuktig kalkrik lövskog.
Denna naturtyp är ovanlig på en regional nivå.

Naturvårdsarter
•

Inventeringsområdet saknade som helhet någon större diversitet av naturvårdsarter.

5.2 Påverkan av planen och hur skadorna kan minskas
Enligt kartunderlaget i skiss 1 inför planläggning kommer naturvärdesobjekt 1,2, 5 och 6 utsättas för
stor påverkan som en följd av detaljplanen. Naturvärdesobjekt 3 och 4 kommer utsättas för låg till
intermediär påverkan i samband i och med detaljplanen. Naturvärdesobjekt 1, 5 och 6 bedöms
hålla visst naturvärde (naturvärdesklass 4). De naturtyper som förekommer i dessa
naturvärdesobjekt är motståndskraftiga och tolererar därför en viss inverkan utan att ta skada, eller
återhämtar sig snabbt. Därtill är naturtyperna i dessa objekt vanliga i området. Naturvärdesobjekten
saknar förekomst av naturvårdsarter. Detta gör att en den planerade exploateringen inte bedöms
ha en signifikant inverkan på biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå. Dock är det
viktigt för upprätthållandet av biologisk mångfald att den sammanlagda arealen av
naturvärdesobjekt med visst naturvärde inte minskar.
De sydliga delarna av naturvärdesobjekt 2 kommer även utsättas för stor påverkan enligt skiss 1.
Gränszonen mot ängsmarken kommer att tas i anspråk, tillsammans med majoriteten av den
sydliga delen av naturvärdesobjektet. Objektet är artrikt och utgör en livsmiljö för insekter. Dock
påträffades inga naturvårdsarter eller påtagligt ovanliga biotoper inom objektet, så detaljplanen
kommer ha en negativ åverkan på naturvärde endast på lokal nivå.
Naturvärdesobjekt 4 kommer utsättas för låg inverkan utav projektinsatsen enligt skiss 1. Detta
naturvärdesobjekt har en motståndskraftig naturtyp med hög tolerans för påverkan och snabb
återhämtning, vilket i kombination med den låga nivån av inverkan som planeras på objektet enligt
skiss 1 resulterar i en ringa påverkan på objektets naturvärde.
Naturvärdesobjekt 3 kommer utsättas för intermediär påverkan som en följd av detaljplanen, enligt
skiss 1, och då främst på grund av en planerad väg. Detta naturvärdesobjekt innehåller
biotopkvaliteter som är ovanliga i området, och inverkan i form av byggnation kan komma att ha en
påtaglig inverkan på naturvärdet på en lokal till regional nivå. Det största hotet mot objektet är att
dikning och utgrävning i området hotar områdets hydrologiska egenskaper, vilket kan påverka
naturliga fuktighet. Det föreslås därför att den planerade vägen, som skall sammankoppla de två
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villaområdena och som löper genom naturvärdesobjekt 3, läggs om för att istället löpa längre åt
sydväst, genom den mindre känsliga naturtypen i naturvärdesobjekt 4.
Den största skillnaden mellan skiss 1 och skiss 2 är att skiss 2 kommer ha en större inverkan på
naturvärdesobjekt 4. En större del av objektet tas i anspråk, vilket kommer påverka naturvärdet i
högre grad jämfört med skiss 1.
Sammanfattningsvis är en insats enligt skiss 1 med modifikationen att den planerade gång- och
cykelvägen som planeras läggs om åt sydväst för att undvika att löpa igenom naturvärdesobjekt 3
det mest gynnsamma förslaget ur naturvärdessynpunkt.
5.3 Kompensationsåtgärder
Genomförs insatsen enligt skiss 1 kommer följande aspekter av naturvärde att påverkas:
•
•
•
•

I viss mån fuktighetsgraden i naturvärdesobjekt 3.
I viss utsträckning mängden död ved i naturvärdesobjekt 3 och 4, och i stor utsträckning i
naturvärdesobjekt 5.
I stor utsträckning allmän artrikedom i naturvärdesobjekt 2 och i viss utsträckning i
naturvärdesobjekt 3.
I viss utsträckning äldre och värdefulla träd i naturvärdesobjekt 3 och 4.

Genomförs insatsen enligt skiss 2 kommer följande naturvärden att hotas:
•
•
•
•

I viss mån fuktighetsgraden i naturvärdesobjekt 3.
I viss utsträckning mängden död ved i naturvärdesobjekt 3, och i stor utsträckning i
naturvärdesobjekt 4 och 5.
I stor utsträckning allmän artrikedom i naturvärdesobjekt 2, och i viss utsträckning i
naturvärdesobjekt 3.
I viss utsträckning äldre och värdefulla träd i naturvärdesobjekt 3, och i stor utsträckning i
naturvärdesobjekt 4.

Följande åtgärder föreslås, i prioriteringsordning, för att kompensera för inverkan orsakad av den
planerade detaljplanen.
1.
2.
3.

4.

12

Faunadepå, grövre löv- och barrved som avverkas placeras ut i området för att gynna
insekts- och fågelfauna och svampflora.
Undvik avverkning av barrträd med en diameter på över 50 cm i diameter i brösthöjd.
Anläggning av en småvattendamm i området, helst belägen i den norra delen av
naturvärdesobjekt 3. Detta skulle verka för att bibehålla den naturliga fuktigheten i
området, samt gynna insekts- och groddjursfaunan.
Som kompensation för borttagna träd sätts fågelholkar upp (både stora och små).
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Bilaga 1
Metod enligt SIS-standard
Nedan sammanfattas hur en naturvärdesinventering (NVI) som följer
den rådande standarden (SS 199000:2014) bör gå till.
Varför behövs standardiserade naturvärdesinventeringar?
Med begreppet biologisk mångfald menas mångfalden inom arter, mellan arter och av ekosystem.
Det finns en bred uppslutning, såväl internationellt som nationellt, om att det är viktigt att bevara
och utveckla den biologiska mångfalden, vilket också återspeglas i lagstiftningen.
Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och värdera områden
som har betydelse för den biologiska mångfalden. Dessa områden benämns naturvärdesobjekt
(NVO). Men att identifiera naturvärdesobjekten det är ingen lätt uppgift. Naturen är komplex och det
finns många olika naturtyper, biotoper (typer av livsmiljöer) och arter att hålla reda på.
Genom att standardisera hur naturvärdesinventeringar ska göras underlättas arbetet för alla
parter och bedömningarna kan bli mer enhetliga. Nedan beskrivs de viktigaste stegen i processen
från planering till färdig rapport.
1 Avgränsa inventeringsområdet
Det ska tydligt framgå av text och kartor vad som är inventeringsområde respektive omgivande
landskap. Inventeringsområdet ska genomsökas med en vald noggrannhet (se nedan) och det
omgivande landskapet fungerar som referens och sammanhang.
2 Utforma uppdraget utifrån behov
Det finns enligt standarden tre sätt att anpassa en NVI till de aktuella behoven. För det första att
antingen enbart göra en förstudie eller också även en fältinventering. Om man väljer enbart
förstudie innebär det att naturvärdesobjekt (NVO) avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra
tillgängliga kunskapsunderlag. De identifierade områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas,
det räcker med att ange att de har ”potentiellt naturvärde”. En naturvärdesbedömning på
förstudienivå är alltid preliminär.
När en NVI görs på fältnivå identifieras områden (NVO) med naturvärdesklass 1, 2 och 3. Då ska
man dessutom, för det andra, välja mellan tre olika detaljeringsgrader. Detaljeringsgraden avgör
hur små naturvärdesobjekt man har för avsikt att kunna identifiera, d v s hur noggrant man avser att
arbeta i fält. Vilka de tre detaljeringsgraderna är framgår av Tabell 1 nedan.
Detaljeringsgrad

Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras i fält

Översikt

Minst en yta på 1 hektar (100 x 100 meter) eller ett linjeformat objekt
som är minst 100 meter långt och 2 meter brett.

Medel

Minst en yta på 0,1 hektar (32 x 32 meter) eller ett linjeformat objekt
som är minst 50 meter långt och en halv meter brett.

Detalj

Minst en yta på 10 m2 (3,2 x 3,2 meter) eller ett linjeformat objekt som
är minst 10 meter långt och en halv meter brett.

Tabell 1: En NVI kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-TR
199001:2014) har vissa rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika
sammanhang.
För det tredje finns det sex så kallade tillägg som kan väljas – och i så fall ska inarbetas så att de
utgör en integrerad del av själva NVI:n. Vilka de olika tilläggen är och vad de innebär framgår av
Tabell 2 nedan.
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Tillägg

Kommentar

Naturvärdesklass 4

Även naturvärdesobjekt med ”Visst naturvärde” identifieras och
avgränsas, på kartor markeras de med gul färg.

Generellt biotopskydd

Alla områden som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap.
11 § Miljöbalken och Förordningen om områdesskydd kartläggs.

Värdeelement

Värdeelement är inslag i naturen som gynnar biologisk mångfald,
t.ex. gamla träd, vattensamlingar eller stenmurar.

Detaljerad redovisning
av artförekomst

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas på karta eller med
koordinater och med en noggrannhet på minst 10-25 meter.

Fördjupad
artinventering

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt inom hela eller delar
av inventeringsområdet, resultatet inarbetas i klassningen av NVO.

Kartering av Natura
2000-naturtyp

Eventuella Natura 2000-naturtyper identifieras, avgränsas och
bedöms med stöd av Naturvårdsverkets manualer.

Tabell 2: En NVI kan göras med sex olika tillägg.
Ibland vill beställaren av en NVI att den som utför uppdraget även ska göra andra utredningar och
bedömningar än vad som ingår i standarden för naturvärdesinventeringar. Det kan vara lämpligt att
redovisa dessa uppdrag skilt från själva naturvärdesinventeringen, så att det tydligt framgår vad
som görs enligt standard respektive med andra metoder.
3 Kartlägga tidigare kända naturvärden och områdesskydd
Genom att konsultera olika informationskällor (databaser) undersöks vilka naturvärden som redan
är kända inom inventeringsområdet och i det omgivande landskapet. Resultatet redovisas
lämpligen på en översiktskarta och i en sammanfattande text.
4 Preliminärt avgränsa naturvärdesobjekt genom flygbildstolkning
Genom att studera flygbilder avgränsas potentiella naturvärdesobjekt, vilka ska undersökas
närmare i fält. Fler naturvärdesobjekt kan även tillkomma under själva fältarbetet. Standarden
indelar naturen i olika naturtyper och naturvärdesobjekten ska avgränsas så att de domineras av en
och samma naturtyp. Ett NVO kan innehålla flera olika biotoper, men det ska vara så enhetligt att
området kan tilldelas samma naturvärdesklass.
När ett mer varierat landskap med flera olika naturtyper har betydelse för den biologiska
mångfalden finns även möjligheten att identifiera och avgränsa så kallade landskapsobjekt.
5 Fältinventering för att bedöma avgränsningar, biotoper och arter
Standarden föreskriver under vilka tidsperioder fältinventering ska utföras i olika delar av landet.
Det ska framgå av rapporten när en fältinventering genomfördes och vem som är ansvarig för
bedömningarna. Syftet med fältinventeringen är bl.a. att verifiera preliminära naturvärdesobjekt,
identifiera eventuella nya NVO, beskriva objekten, justera avgränsningarna och ta fram ett
biotopvärde respektive ett artvärde för varje NVO.
Biotopvärdet bedöms utifrån två aspekter: biotopkvalitet respektive sällsynthet och hot. Standarden
definierar ett flertal olika biotopkvaliteter att undersöka, några exempel är Naturlighet (frånvaro av
mänsklig påverkan), Strukturer (bl.a. åldersfördelning av träd) och Kontinuitet. Med sällsynta
biotoper menas biotoper som är mindre vanliga i ett regionalt, nationellt eller internationellt
perspektiv. Hotade biotoper är biotoper med minskande utbredningsområde, areal eller funktion för
den biologiska mångfalden. Varje NVO ska utifrån en samlad bedömning tilldelas ett biotopvärde
på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt eller högt).
Även artvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt eller högt). Två aspekter
ska beaktas: naturvårdsarter och artrikedom. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som
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indikerar naturvärde eller att naturvårdsarten i sig själv är den viktig del av den biologiska
mångfalden. Naturvårdsarterna indelas i olika grupper. Typiska arter indikerar att den aktuella
biotopen är i ett gynnsamt tillstånd, inom jord- och skogsbruket används begreppet Signalarter
synonymt. Hotade arter är arter som klassas som antingen Akut hotade, Starkt hotade, eller
Sårbara. Rödlistade arter är ett lite bredare begrepp, det inkluderar även kategorin Nära hotade
arter. Ytterligare en grupp av naturvårdsarter är Skyddade arter enligt Artskyddsförordningen och
arter som är listade i EU:s Art- och habitatdirektiv respektive EU:s Fågeldirektiv. Slutligen kan
naturvårdsarter även vara Ansvarsarter, vilket betyder att en betydande del av den totala
populationen finns inom ett begränsat område.
En viktig del av fältinventeringen går ut på att eftersöka naturvårdsarter, vilket förutsätter att man
vet vilka arter man ska leta efter i de olika naturtyperna och biotoperna. Artvärdet i ett visst NVO
bestäms utifrån hur många olika naturvårdsarter som hittas, vilka arterna är och hur livskraftiga
populationerna verkar vara. Även tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter ska bedömas och
tas med om de bedöms trovärdiga. Till grund för artvärdet ligger även en allmän bedömning av om
artrikedomen är större i det aktuella naturvärdesobjektet, än vad den är i det omgivande landskapet
eller i andra områden av samma biotop.
6 Tilldela varje naturvärdesobjekt en naturvärdesklass
När art- respektive biotopvärdena för ett visst NVO är definierade fastställs naturvärdesklassen
med hjälp av matrisen i Figur 1. Om det finns en osäkerhet i bedömningen ska det anges, då
betecknas klassningen som preliminär.

Figur 1: Matrisen som avgör vilken naturvärdesklass ett NVO ska tilldelas. Klassningen görs
genom att kombinera två olika bedömningsgrunder, art och biotop. Utfall som ligger nära
diagonalen från Högsta naturvärde (upptill till höger) till Lågt naturvärde (nedtill till vänster)
är mest sannolika.
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I sitt grundutförande innehåller standarden tre naturvärdesklasser: 1 – Högsta naturvärde
(markeras med vinröd färg på kartor), 2 – Högt naturvärde (klarröd färg på kartor) och 3 – Påtagligt
naturvärde (orange färg). Som tillägg finns klass 4 – Visst naturvärde (gul färg). Vad de olika
klasserna står för framgår av Tabell 3 nedan. De delar av inventeringsområdet som inte avgränsas
som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt kallas övriga områden.
Naturvärdesklass

Förtydligande

1 – Högsta naturvärde
Störst positiv betydelse
för biologisk mångfald

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av
särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.

2 – Högt naturvärde
Stor betydelse för
biologisk mångfald

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av
särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå.
Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens
nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och
betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och
hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen
klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet,
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrinventeringens klass
1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten,
värdekärnor i naturreservat samt fullgod Natura 2000-naturtyper.
Detta under förutsättning att de inte uppfyller Högsta naturvärde.

3 – Påtagligt naturvärde
Påtaglig betydelse för
biologisk mångfald

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global
nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala
arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och
betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark,
skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens
klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3,
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass
naturvatten.

4 – Visst naturvärde
Viss positiv betydelse för
biologisk mångfald
Denna naturvårdsklass
ingår inte i
grundutförandet enligt
standarden utan kan
väljas som tillägg.

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det
bedöms vara av betydelse att den totala arealen av dessa
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska
kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella
inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass fyra motsvarar ungefär
områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte
uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass.
Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats
av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller
arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre
produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra
värdestrukturer och värdeelement saknas.

Tabell 3: Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt
standarden för naturvärdesinventeringar.

NATURVÄRDESINVENTERING – Bältarhagen, Sala, 2019
2019-06-28
Ansvarig för inventering och bedömningar: Daniel Tooke

17

7 Redovisa resultatet av inventeringen
Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en rapport och det finns
en lång lista med krav på vilka uppgifter denna rapport ska innehålla. Geografisk information ska
även redovisas i GIS och observationer av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller
motsvarande nationell databas för artrapportering.
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Bilaga 2
Objektkatalog
Naturvärdesobjekt nr

1

Naturvärdesklass

4 Visst naturvärde

Areal (ha)

0,4

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Blandskog

Naturvårdsarter

-

Artvärde

Lågt artvärde

Biotopvärde

Visst biotopvärde

Natura 2000-naturtyp

-

Beskrivning

Objektet utgörs av en mindre åkerholme i mitten av en äng.
Trädskiktet är glest och domineras av lövträd, främst björk och rönn,
men även ett fåtal aspar, viden och lönnsly. Även ett inslag av gran
finns i trädskiktet och i buskskiktet växer ett fåtal enar. Åldern på
träden varierar från yngre till medelålders. I fältskiktet dominerar gräs
men även ett inslag av rödklöver, vitmåra, skogsnäva, brudbröd,
teveronika, gulmåra och smultron finns. Fuktighetsgraden är frisk.

Motivering till naturvärdesklass

Ett blommande och bärande buskskikt samt det varierade trädskiktet
ger objektet ett visst biotopvärde. Avsaknad av naturvårdsarter ger
objektet ett lågt artvärde. Sammantaget har objektet därför ett visst
artvärde.

Inventerare

Daniel Tooke

Säker eller preliminär
bedömning

Säker

Övriga kommentarer

-

Representativt foto nedan
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Naturvärdesobjekt nr

2

Naturvärdesklass

3 Påtagligt Naturvärde

Areal (ha)

0,4

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Blandskog

Naturvårdsarter

-

Artvärde

Visst artvärde

Biotopvärde

Visst biotopvärde

Natura 2000-naturtyp

-

Beskrivning

Objektet utgörs av gles, yngre till medelålders blandskog. Trädskiktet
är flerskiktat, med glest ställda äldre träd och rikligare med yngre träd
och sly emellan. I trädskiktet påträffas tall, gran, björk, asp, oxel,
rönn, lönn, vide och aspsly. Buskskiktet är väldigt glest och utgörs av
en, hallon och kaprifol. Fältskiktet är mycket artrikt och domineras av
bland annat blåbär med inslag av liljekonvalj, vitsippa, skogsnäva,
skogskovall, örnbräken, revfibbla, rölleka, rödfibbla, ängshaverrot,
teveronika, blodrot, lingon, vildlin, skogsstjärna, ärenpris, smultron,
nejlikrot, stormåra och vicker. I sin sydliga spets gränsar objektet mot
en ängsmiljö. Bottenskiktet består av enstaka triviala mossor, så som
cypressfläta, främst i stenigare partier. En större död asp ligger
omkullvält i mitten av objektet tillsammans med ett par taniga döda
stående träd. Marken är frisk.

Motivering till naturvärdesklass

Ett flerskiktat trädskikt, ett blommande och bärande buskskikt och en
kantzon med gles trädställning som medför god solinstrålning ger
objektet ett visst biotopvärde. Ett artrikare fältskikt än i omgivande
områden ger objektet ett visst artvärde. Sammantaget har objektet
därför ett påtagligt naturvärde.

Inventerare

Daniel Tooke

Säker eller preliminär
bedömning

Säker

Övriga kommentarer

-

Representativt foto nedan
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Naturvärdesobjekt nr

3

Naturvärdesklass

3 Påtagligt naturvärde

Areal (ha)

1,5

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Blandskog

Naturvårdsarter

Ormbär (signalart)

Artvärde

Visst artvärde

Biotopvärde

Påtagligt biotopvärde

Natura 2000-naturtyp

-

Beskrivning

Objektet utgörs av tät, äldre blandskog med lång succession. I
skogen växer ett flertal gamla barrträd, medan lövträden är yngre.
Trädskiktet är tätt och flerskiktat, men har återkommande luckor.
Trädskiktet består av asp, gran, tall, björk, ek, lönn, al och rönn. Sly
är vanligt i vissa delar av objektet. Ett fuktigare alkärr finns även
beläget i objektets mitt. Buskskiktet består av främst en och kaprifol.
Fältskiktet är artrikt och i den växer teveronika, örnbräken, vitsippa,
johannesört, liljekonvalj, blåbär, skogskovall, smultron, blodrot,
lingon, stensöta, humleblomster, älggräs, ormbär, fräken, ekorrbär
och harsyra. Markfuktigheten varierar från frisk till fuktig. Ställvis
växer det rikligt med fräken på marken. Död ved finns sparsamt inom
objektet, med flertalet fallna träd och stående död ved. Tickor så som
fnöskticka, klibbticka och alticka är utbredda inom objektet, och finns
på flertalet fallna och stående stammar. På dessa stammar
observerades även ett flertal trädkrypare, vilket indikerar ett rikt
insektsliv i den döda veden.

Motivering till naturvärdesklass

Ett flerskiktat trädskikt, ett blommande och bärande buskskikt,
karaktärer av en ovanlig biotop i området (fuktig alskog/kalklövskog)
och sparsamt med grövre död ved motiverar ett påtagligt biotopvärde
i objektet. Närvaro av signalarten ormbär samt ett artrikt träd- och
fältskikt jämfört med omkringliggande områden motiverar ett visst
artvärde. Sammantaget har objektet därför ett påtagligt naturvärde.

Inventerare

Daniel Tooke

Säker eller preliminär
bedömning

Säker

Övriga kommentarer

-

Representativt foto nedan
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Naturvärdesobjekt nr

4

Naturvärdesklass

3 Påtagligt naturvärde

Areal (ha)

3,4

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Blandskog

Naturvårdsarter

Spillkråka, rödlistad i kategorin nära hotad

Artvärde

Visst artvärde

Biotopvärde

Visst biotopvärde

Natura 2000-naturtyp

-

Beskrivning

Objektet utgörs av medelålders till äldre barrdominerad blandskog.
Barrträden är påtagligt äldre än lövträden, med flertalet större och
grövre individer. Lövträden är yngre och många är av slykaraktär.
Trädskiktet är glest och flerskiktat. Främst dominerar tall och gran,
men ett inslag av rönn, björk, al och asp finns. Buskskiktet är glest
och består främst av några få enar, hallon och kaprifol. Fältskiktet
domineras av blåbär och örnbräken, men inkluderar även teveronika,
vitsippor, liljekonvalj, skogskovall, smultron, blodrot, lingon, stensöta,
humleblomster, odon och ekorrbär. Bottenskiktet domineras utav
triviala mossarter så som väggmossa. Marken är frisk. Död ved av
grövre karaktär förekommer sparsamt och ett par av de stående
döda stammarna har spår av spillkråka.

Motivering till naturvärdesklass

Närvaro av äldre barrträd, ett blommande och bärande buskskikt och
närvaro av grövre död ved motiverar ett visst biotopvärde. Närvaro
av spillkråka som naturvårdsart motiverar ett visst artvärde.
Sammantaget har därför naturvärdesobjektet ett påtagligt naturvärde.

Inventerare

Daniel Tooke

Säker eller preliminär
bedömning

Säker

Övriga kommentarer

-

Representativt foto nedan
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Naturvärdesobjekt nr

5

Naturvärdesklass

4 Visst Naturvärde

Areal (ha)

1,3

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Blandskog

Naturvårdsarter

-

Artvärde

Lågt artvärde

Biotopvärde

Visst biotopvärde

Natura 2000-naturtyp

-

Beskrivning

Objektet utgörs av en igenväxande blandskog. Barrträden är äldre
och står glest, medan lövträden är betydligt yngre, och ofta av
slykaraktär. Skogen är under igenväxning. Trädskiktet är flerskiktat
och består av tall, gran, asp, björk, lönn och rönn. Buskskiktet är
glest, med enstaka individer av en, kaprifol och hallon. Fältskiktet
domineras främst utav blåbär, örnbräken och andra ormbunkar, samt
lingon, ekorrbär, skogsstjärna, blodrot, smultron, måror och
smalbladiga gräs. Markfuktigheten varier mellan frisk och något
fuktig. Död ved finns på ett fåtal platser inom objektet. De döda
träden har gott om tickor så som klibbticka och fnöskticka växande
på sig.

Motivering till naturvärdesklass

Ett flerskiktat trädskikt med stundtals äldre barrträd, ett blommande
och bärande buskskikt samt enstaka förekomster av grov död ved
motiverar ett visst biotopvärde. Avsaknad av naturvårdsarter eller
någon påtaglig artrikedom jämfört med omkringliggande områden
motiverar ett lågt artvärde. Sammantaget har därför objektet ett visst
naturvärde.

Inventerare

Daniel Tooke

Säker eller preliminär
bedömning

Säker

Övriga kommentarer

-

Representativt foto nedan
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Naturvärdesobjekt nr

6

Naturvärdesklass

4 Visst Naturvärde

Areal (ha)

1,0

Naturtyp

Skog och träd

Biotop

Blandskog

Naturvårdsarter

-

Artvärde

Lågt artvärde

Biotopvärde

Visst biotopvärde

Natura 2000-naturtyp

-

Beskrivning

Objektet utgörs av tät, slydominerad skog. Trädskiktet är mycket tätt,
tvåskiktat och domineras av sly, med inslag av äldre träd. Trädskiktet
består av vide, gran, rönn, lärk och björk i huvudsak. Buskskiktet
består av kaprifol och hallon. Fältskiktet domineras av lingon, blåbär,
ekorrbär, fräken, blodrot och vitsippa. Fuktighetsgraden är frisk till
fuktig.

Motivering till naturvärdesklass

Närvaro av ett blommande och bärande buskskikt motiverar ett visst
biotopvärde. Frånvaro av några naturvårdsarter eller påtaglig
artrikedom motiverar ett lågt artvärde. Sammantaget har därför
objektet ett visst naturvärde.

Inventerare

Daniel Tooke

Säker eller preliminär
bedömning

Säker

Övriga kommentarer

-

Representativt foto nedan
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Bilaga 3
Naturvårdsarter
I den första tabellen nedan redovisas naturvårdsarter som hittats
inom inventeringsområdet.

Art inom området

Typ av naturvårdsart

Betydelse för den biologiska mångfalden

Ormbär
Paris quadrifolia

Signalart

Arten är fuktälskande, och är en god signalart
för flertalet olika typer av fuktig lövskog, så
som allundar och kalklövskogar (Källa:
ArtDatabanken).

Spillkråka
Dryocopus martius

Rödlistad art (nära
hotad)

Arten är rödlistad i Sverige. Spillkråkan lever
nästan uteslutet på insekter, och gynnas utav
död ved och hålträd, där den bygger bo.
(Källa: Rödlistade arter i Sverige,
Artdatabanken).

Tabell 1. Naturvårdsarter funna inom inventeringsområdet vid fältbesök samt
tidigare fynd vilka bedöms som säkra. För närmare upplysning om i vilka
naturvärdesobjekt arterna registrerats, se objektskatalogen i Bilaga 2.

När du börjar känna dig klar med rapporten, ta fram Standarden
och gå noga igenom sidorna 32-34 och försäkra dig om att du fått
med allt som ska redovisas i rapporten. – Lycka till!

OBS! Skriv ej text efter det här samt ta INTE bort efterföljande avsnittsbrytning!
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