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Beslutsdatum Instans

Utlåtande efter utställning

Illustrationskarta

Samrådsredogörelse

Fastighetsförteckning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Ställningstagande behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning

Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Godkännande

Plan- och utvecklingschef

Anton Sjöberg

Planarkitekt

Jasmina Trokic

RevideradUpprättad 2019-10-15

Samrådshandling

Del av fastigheten Kristina 4:1

Skuggan 4

Sala kommun Västmanlands län
Standardförfarande

SALA

Möklinta

Kumla

Ransta

Sätrabrunn

Sabohed

Västerfärnebo

Traktgräns, fastighetsgräns

Nummer på fastighet med traktnamn   

Traktnamn, kvartersnamn

Nummer på fastighet med kvartersnamn  

Samfälld mark

8

2:42

s:2

KRISTINA

Huvudbyggnad resp. uthus karterade efter fasaden

Avvägd höjd, polygonpunkt, rutnätspunkt

Lyktstolpe resp. elstolpe

Höjdkurva

Träd, slänt

Staket, häck, skärmtak

Huvudbyggnad resp. uthus karterade efter takkonturen

5
2

50.20 P 340

GRUNDKARTA

Beteckningar utöver nedanstående se beteckningsstandard HMK-Ka bilaga D

Skala: 1:1000 i A1

100 meter50100

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningar

E

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 35 %,  4 kap

11 § 1

e

2

Minsta fastighetsarea är 300 kvadratmeter.,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

6.5

Högsta byggnadshöjd är 6.5 meter ,  4 kap 11 § 1

Placering

p

1

Byggnader ska placeras minst 2 meter från användningsgräns mot

gata.,  4 kap 16 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft.,  4 kap 21 §

Ändrad lovplikt

a

1

Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter som

överskrider 0.15 meter i diameter, mätt på en höjd av en meter ovan

mark.,  4 kap 15 § 3

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Plan- och utvecklingsenheten  

 
 

 

Detaljplan för 

Skuggan 4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Standardförfarande 

 

PLAN-  OCH GENOMFÖRAN DEB ESKRI VNING   

Planområdets läge  

 
Planområdets läge markerat med röd cirkel. 

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar i samrådsskedet: 

 Plankarta med planbestämmelser 

 Plan- och genomförandebeskrivning 

 Fastighetsförteckning, 2019-09-24 och remisslista 

 Miljöteknisk markundersökning, 2018-08-28 

 Projekterings PM Geoteknik, 2018-09-10 

 Dagvattenutredning, 2019-09-11 

 



  

2 (18) 
2019-10-15 

DIARIENR: 2018/255 
SAMRÅDSHANDLING 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Samhällsbyggnadskontoret  

Plan- och utvecklingsenheten 

 

 

 

INLEDNING  

Sammanfattning  

Planprocessen bedrivs med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL 

2010:900). Planområdet ligger väster om Banelundsgatan i bostadsområdet Skuggan. Detaljpla-

nen medger bostadsbebyggelse för enbostadshus med möjlighet till etablering av ca 25-50 tom-

ter med en minsta fastighetsstorlek på 300 kvm. Detaljplanen erbjuder en flexibilitet vilket inne-

bär att olika lösningar för exempelvis placering, antal fastigheter och bebyggelsens utformning 

är möjliga. Skalan på tillkommande bebyggelse ska ansluta till skalan på befintlig bebyggelse i 

övriga Skuggan.  

Ett genomförande innebär att oexploaterad skogsmark tas i anspråk för ny bebyggelse. 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i anslutning till befintligt bostadsområde i 

Skuggan. 

Området består i dagsläget av skogsmark som i och med planens genomförande ianspråktas för  

enbostadshus i form av exempelvis friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus. 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigheten Kristina 4:1 och ligger ca 3 km 
nordväst om centrala Sala. Området är ca 2,5 hektar stort och avgränsas av Banelundsgatan i öst, 
Dalhemsleden i norr och skogsmark i väst. 

 

 

Planområdet markerat med svart streckad linje.   
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PLANPROCESSEN  

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att med-

borgare får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen i en planprocess. 

 

Samråd 

Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan upprättas. Förslaget skickas ut på samråd till 

berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré. De synpunkter som lämnas från fas-

tighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i 

en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även KSF:s kommentarer och förslag 

till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Granskning 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda intressenter samt ställs ut i kom-

munhusets entré och på kommunens hemsida. De synpunkter som kommer in under utställ-

ningen redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till 

ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Antagande 

Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet kommer upp i 

fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. Om inte planen överklagas vinner den Laga Kraft 

inom tre veckor. 

Överklagande 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande satts upp på 

kommunens anslagstavla. De som senast under utställningstiden skriftligen har framfört syn-

punkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten. I första hand är det 

sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. Överkla-

gandet prövas av Mark- och miljödomstolen. 

 
  

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. Väst 

om planområdet finns område utpekat som riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 och 4 kap 

Miljöbalken, Långforsen. Långforsen är en del av silvergruvans damm- och kanalsystem som 

klassas som en nationellt värdefull vattenmiljö. 

Översiktliga planer 

I den fördjupade översiktsplanen, plan för Sala stad, som godkändes våren 2014 och därmed er-

sätter den kommunomfattande översiktsplanen inom det aktuella området, utpekas planområ-

det som ”nytt område för bostäder”.  

Detaljplanens syfte stämmer därmed överens med de riktlinjer som anges i den fördjupade över-

siktsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för Sala stad, godkänd 2014. Aktuellt planområde är 

markerat med vit streckad linje.  
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Detaljplaner  

Planområdet omfattas inte av gällande detaljplan. I öst och söder angränsar området till detalj-

planelagt område, Stadsplan för Skuggan etapp III (DP 3131), antagen 1971, samt detaljplan för 

Skuggan (DP 4022), antagen 2009. Stadsplanen medger markanvändningen bostadsändamål, 

fristående hus. Detaljplanen i söder medger främst naturmark och vattenområde, med inslag av 

bostäder och centrumändamål. 

Miljöbedömning 

En behovsbedömning för miljöbedömning har gjorts av Plan- och utvecklingsenheten. Med ut-

gångspunkt i behovsbedömningen anser kommunen att ett genomförande av detaljplanen inte 

innebär sådan betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 11 § i Miljöbalken och att en miljö-

konsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) inte är nödvändig. 

Länsstyrelsen har 2018-11-12 meddelat att de delar kommunens bedömning. 

Skydd av natur 

Området omfattas inte av skyddad natur som t.ex. strandskydd, natura 2000 eller naturreservat.  

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med exploate-

ringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen.  

Kommunala beslut i övrigt 

2018-02-20 fattade Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) beslut om att ge Samhällsbygg-

nadskontoret, Plan- och utvecklingsenheten, i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Skug-

gan, Banelundsgatan, Kristina 4:1.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 

Marken inom planområdet består av skogsmark som är något kuperad men saknar större höjd-

skillnader. Genom planområdets västra del sträcker sig en skogsstig som ansluter till den befint-

liga vandringsleden Gruvdammsrundan/Gröna gången. 

Förändringar  

I och med planens genomförande kommer befintlig skogsmark inom planområdet delvis avver-

kas för att ersättas av tomtmark för bostäder. Ca 0,5 hektar mark i den nordöstra delen av plan-

området, samt en mindre markyta i söder planläggs som naturmark (NATUR) med plats för för-

dröjning och rening av dagvatten. Befintlig skogsstig kommer dras om och placeras väster om 

planområdet. För att bevara karaktären av en skogsstig regleras i planen ett bebyggelsefritt om-

råde mot skogen på 5 meter inom vilket marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter 

på minst 0,15 meter, mätt på en höjd av 1,0 meter ovan mark (a1). 

Bebyggelseområden 

Förutsättningar 

Planområdet angränsar till resterande delar av bostadsområdet Skuggan i öst som till större de-

len består av tomtmark för enbostadshus med tillhörande gator. Här finns bebyggelse i form av 

villor, kedjehus och radhus uppförda från 1960-talet och fram till idag. Söder om planområdet 

ligger del av området kring Måns-Ols väg med bebyggelse som succesivt har uppförts och förtä-

tats under ett par hundra år, viss förtätning sker även idag. Området har en lantlig karaktär där 

merparten av bebyggelsen har en traditionell utformning med rödmålad träpanel och tegel-

täckta sadeltak.  
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Foto. Banelundsgatan som sträcker sig längs planområdets östra gräns. Planområdet ligger till väns-

ter i bild. (Foto: Tengbom)  

 

Foto. Skogsstig i planområdets västra del som dras om och förläggs utanför planområdet.  

(Foto: Tengbom) 
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Förändringar  

Området planläggs för markanvändningen bostadsändamål (B) med en föreslagen utformning 

som möjliggör ca 25-50 nya tomter för enbostadshus i form av t ex friliggande villor, radhus, 

kedjehus och parhus. Fastighetsstorleken regleras till en minsta tillåtna fastighetsarea på 300 

kvadratmeter (e2).  

 

 

Situationsplan. Föreslagen ny dragning av befintlig stig redovisas som orange streckad linje. (Illustrat-
ion: Tengbom)  

 

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea inom användningsområdet är 35 % 

(e1). Byggnadshöjden regleras till högst 6,5 meter vilket syftar till att möjliggör bebyggelse på 

upp till två våningar.  
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Byggnader ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns mot gata (p1) vilket syftar till att sä-

kerställa fri sikt för trafik på gatan. Ett område på 5 meter mot skogen i väst prickmarkeras vil-

ket innebär att marken inte får förses med byggnader. Begränsningen ger ett bebyggelsefritt av-

stånd mot skogen.  

Detaljplanen erbjuder en flexibilitet vilket innebär att olika lösningar för exempelvis placering, 

antal fastigheter och bebyggelsens utformning är möjliga. I situationsplanen på föregående sida 

redovisas en tänkbar lösning. 

 
3D vy från sydöst. (Tengbom) 

 
3D vy från nordöst. (Tengbom)  
Trafik och parkering 

Planområdet angörs från Dalhemsleden (väg 800) i norr, via Banelundsgatan. Inom planområdet 

finns i dagsläget inga gator. 
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En ny gatuslinga föreslås anläggas för att försörja tillkommande bebyggelse vilket innebär två 

nya angöringspunkter längs Banelundsgatan. Dessa föreslås placeras i höjd med två befintliga 

korsningspunkter, Banelundsgatan-Lingongatan samt Banelundsgatan-Blåbärsgatan. Detta ger 

en naturlig fortsättning på befintligt gatunät med möjlighet att skapa två fyrvägskorsningar. Alla 

gator i området planläggs som allmän plats (GATA).  

Parkering ska ske på den egna fastigheten. 

Gång och cykel 

Inga gång- och cykelbanor finns inom planområdet. I resterande del av Skugganområdet finns 

separata gång- och cykelbanor som förbinder Skuggan med bland annat Salas centrala delar. 

Även utmed Dalhemsleden, norr om Skuggan, finns separat gång- och cykelbana. 

Inom planområdet föreslås all cykeltrafik ske i gata blandat med biltrafik. 

Kollektivtrafik  

Stadsbussen Silverlinjen, Ängshagen – Sala Resecentrum – Åkra (Skuggan), trafikerar området 

med avgångar fyra gånger per dag på vardagar och en gång per dag på helgen. Turen måste för-

beställas. Närmaste busshållplats är Krokusgatan som ligger ca 350 meter söder om planområ-

det. Väg 800 (Dalhemsleden) trafikeras av regionbuss, linje 63, som trafikerar sträckan Sala – 

Broddbo – Möklinta, med 8-10 avgångar på vardagar. Närmaste hållplats är Banelund som ligger 

ca 250 meter från planområdets norra del.  

Sala resecentrum ligger ca tre kilometer sydöst om planområdet med tåg och bussförbindelser 

mot bl a Uppsala/Stockholm, Västerås, Avesta och Karlstad. 

Service 

Närmaste skola är Lärkbacksskolan, F-6, som ligger ca 2 km sydöst om Skuggan och i centrala 

Sala, ca 3 km från planområdet, finns ytterligare ett antal grundskolor. Närmaste förskola är Dal-

hems förskola, sydöst om området, med fyra avdelningar. Ca 1,5 km öster ut ligger Gärdesta för-

skola med två stora avdelningar. 

I Sala kommun finns två gymnasieskolor, Kungsängsgymnasiet med flera olika gymnasiepro-

gram som till exempel Barn‐ och fritidsprogrammet, El‐ och energiprogrammet samt Naturve‐

tenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. I Saladamm ligger Ösby, Västman-

lands naturbruksgymnasium.   

I centrala Sala finns kommersiell service i form av exempelvis dagligvaruhandel och restau-

ranger. 

Klimatanpassning 

Dagvatten 

Ett genomförande av planen kommer innebära att fler ytor hårdgörs än i dagsläget vilket inne-

bär ökade dagvattenflöden som behöver tas omhand. Dagvattenflödet från området får inte öka i 

jämförelse med befintligt utflöde. Föreslaget dagvattensystem för planområdet beräknas ge 
en fördröjningsvolym på totalt 254 m3 vilket säkerställer att det dimensionerande flödet inte 
ökar vid ett 20-årsregn. 
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Recipienten för dagvatten är Lillån som i dagsläget har måttlig ekologisk status och ej uppnår 

god kemisk status, främst med avseende på bly och blyföroreningar samt dålig hydromorfo-
logi. En ökad föroreningsbelastning på recipienten bör undvikas, dagvattnet bör därmed renas 
innan det släpps vidare till recipienten. 

En dagvattenutredning, daterad 2019-09-11, har tagits fram för att pröva två alternativa scena-

rier för framtida dagvattenlösning, scenario 1 – infiltration av dagvatten på bevarad naturmark i 

nordöst, scenario 2 – dagvattendamm i områdets södra del. 

Scenario 1 har bedömts som det bästa alternativet där dagvattnet leds till och infiltreras i en 

nedsänkt grönyta på befintlig naturmark i den nordöstra delen av planområdet. Denna del av 

planområdet har bedömts vara mest lämpad för dagvattenhantering då den utgör en befintlig 

lågpunkt. Dock bör exempelvis markens jordföljd och grundvattennivå undersökas för att fast-

ställa platsens lämplighet som infiltrationsyta. 

En nedsänkt grönyta är en dagvattenlösning som ger fördröjning och relativt hög reningseffekti-

vitet. En sådan yta har en fördröjningsvolym ovanpå markytan på grund av dess skålade 
form och en magasinvolym under markytan som beror på det underliggande jordlagrets 
djup, infiltrationshastighet och porositet. 

Infiltrationsytan bör avvattnas via en brunn som placeras något upphöjt från lågpunktens 
marknivå för att undvika stående vatten under längre perioder efter höga flöden. Brunnen 
förses med en strypning som motsvarar det befintliga dagvattenflödet för att undvika ökad 
belastning på de befintliga ledningarna. 

Dagvattnet från tomter och gator föreslås ledas till den nedsänkta infiltrationsytan via ma-
kadamdiken eller via ledningar utmed gatorna. Makadamdiken är att föredra före ledningar 
då dagvattnet kan både fördröjas och till viss del renas i dessa, de kan även hålla en större 
volym vatten än vanliga diken. 

Dagvatten som renas enlig scenario 1 förväntas ge lägre halter än de befintliga för samtliga 
ämnen utom fosfor, kväve och krom som visar på svag ökning. Den årliga belastningen vän-
tas även öka något för dessa ämnen. Genomförda beräkningar visar även på en marginell ök-
ning av årlig belastning av kvicksilver och suspenderad substans. Ytterligare avskiljning av 
ämnen vars halter och årliga belastning överskrids kan exempelvis erhållas genom anlägg-
ning av fler makadamdiken. 

Generellt sett kommer reningseffekten vara tillräcklig och föroreningstransporten efter be-
byggelsen bedöms inte motverka att recipienten Lillån uppnår miljökvalitetsnormerna. 

Luft 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft bedöms inte överstigas.  

 

 

 

Hälsa och säkerhet 
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Tillgänglighet 

Inom offentlig platsmark säkrar kommunen att tillkommande gång- och cykelvägar är tillgäng-

liga för personer med funktionsnedsättning.   

För byggnader finns bestämmelser som omfattar krav på tillgänglighet och användbarhet för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Dessa krav behandlas i bygglovsskedet.  

Störningar 
Norr om planområdet stäcker sig Dalhemsleden och järnvägen (Dalabanan) som ligger ca 30 re-
spektive 50 meter från plangräns. Dessa kan generera störningar i form av buller.  

Tillkommande bebyggelse kan komma att generera viss ny trafik som främst kommer belasta 

Banelundsgatan samt tillkommande gator inom planområdet. En bullerutredning kommer att 

tas fram under planprocessen.  

Lek och rekreation 

Skogsområdet väst om planområdet utpekas i den fördjupade översiktsplanen som värdefull 

skog, kvartersskog, med stort värde för det dagliga friluftslivet t ex lek, promenad, motion och 

hundrastning. I västra delen av planområdet finns en skogsstig som ansluter till vandringsle-

derna Gruvdammsrundan/Gröna gången som sträcker sig runt Silvergruvans vattensystem. 

Längs leden finns informationsskyltar om gruvans vattensystem och andra intressanta sevärd-

heter, här finns också goda möjligheter till svamp- och bärplockning. 

Närmaste lekplats är Stora Skuggans lekpark som ligger centralt i Skugganområdet, ca 300 me-

ter från aktuellt planområde. Lekplatsen nyanlades år 2016 och har tema pirater. Bredvid lek-

platsen finns även en grusplan för bollspel. 

Vid Långforsen, ca 500 meter söder om planområdet, ligger Skuggans badplats med omkläd-

ningsrum, torrtoa och grillmöjligheter. Längre söderut, vid Måns-Ols väg, ligger Skuggans bad 

och Långforsbadet med kallbadhus, bryggor och kiosk. Här finns även kanotcentral, möjlighet att 

hyra trampbåt och roddbåt, samt volleybollplan och handbollsmål. Väster om Långforsbadet lig-

ger Sandvikens badplats med stora gräsytor, gungor och rullstolsramp. 

I och med planens genomförande tas en del skogsmark i anspråk för bostadsändamål, viss andel 

skogsmark sparas genom de planerade naturområdena (NATUR) i nordöst och söder. Befintlig 

skogsstig flyttas och förläggs strax utanför planområdet i väst. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan detaljplan 

Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande under KSLU:s ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut. 

Höst 2019  KSLU, beslut om samråd  

Höst 2019  Samråd 

Vinter 2020  KSLU, beslut om granskning  

Vinter 2020  Granskning 

Vår 2020   KS-beslut om godkännande 

Vår 2020  KF-beslut om antagande  

Vår 2020  Laga kraft  

Såvida inte detaljplanen överklagas kan gatuombyggnad starta och bygglov ges för åtgärder i 

överensstämmelse med detaljplanen när detaljplanen vinner laga kraft. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen då planen vinner laga kraft. 

Markägorförhållanden 

Planområdet utgörs av del av fastigheten Kristina 4:1 som ägs av Sala kommun. 

Huvudmannaskap  
Sala kommun är huvudman för allmän plats – gata och naturområde. Sala kommun ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 

Ansvarsfördelning 

Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark, vatten och avlopp, dagvattenanlägg-

ningar och elnät till fastighetsgräns. Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för 

dessa.   

Avtal 

Markanvisningsavtal ska upprättas i enlighet med Sala kommuns riktlinjer och godkännas i 

kommunfullmäktige innan detaljplanen antas. Avtalet är under framtagande och huvuddragen 

samt dess konsekvenser kommer att redovisas i granskningsskedet. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning enligt detaljplanen. Fastighetsbild-

ningen ska påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft.  

 



  

14 (18) 
2019-10-15 

DIARIENR: 2018/255 
SAMRÅDSHANDLING 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Samhällsbyggnadskontoret  

Plan- och utvecklingsenheten 

 

 

 

Ledningsrätter 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 

projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Samråd med exploatör sker efter förvärv av 

mark, innan dess sker samråd med kommunen. Avtal avseende omläggning av ledningar bör 

tecknas mellan ledningsägaren och exploatören. 

Ledningsägare ansöker och bekostar lantmäteriförrättning inom aktuellt område som bl.a. tryg-

gar ledningars rätt i den takt området byggs ut. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnad 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut som planavgift i bygglovskedet. 

Exploateringskalkyl och planekonomi  

Planförslaget innebär både utgifter och inkomster för kommunen. VA-kollektivet får kostnader 

för byggande och drift av vatten och avloppsnät samt dagvattenhantering men även intäkter via 

anslutningsavgifter för VA och även via löpande förbrukningsintäkter.  

Kommunen får kostnader för byggande och drift och underhåll av gator och naturmark samt 

kostnader för planläggning, utredningar samt förrättningskostnader.   

Sammantaget bedöms planförslaget ge ett positivt nettoresultat över tid p.g.a. av inkomster från 

försäljning av fastigheter.  

De största utgifterna initialt är byggande av gata samt kostnader för nyanläggning av vatten och 

avlopp och saneringskostnader. 

Anslutningsavgifter 

Fjärrvärme, vatten och avlopp samt bredband finansieras genom anslutningsavgifter inom re-

spektive ekonomiska ramar. 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 

Planområdet angränsar till befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp och 

antas kunna ansluta till befintligt nät genom en utökning av verksamhetsområdet. Förprojekte-

ring/utredning krävs för att studera anslutningsmöjligheterna mer i detalj. 

I samband med beslutet om antagande av detaljplanen behöver även beslut fattas om att utöka 

av verksamhetsområdet.  

Dagvatten 
Dagvattnet från tomter och gator föreslås ledas, via ledningar eller makadamdiken, till om-
rådets lågpunkt i nordöst där det kan fördröjas och infiltreras. 
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Befintliga dagvattenledningar har i viss mån begränsad kapacitet, dagvattenflödet från området 

får därför inte öka i jämförelse med befintligt utflöde. Föreslaget dagvattensystem för planom-
rådet beräknas ge en fördröjningsvolym på totalt 254 m3 vilket säkerställer att det dimens-
ionerande flödet inte ökar vid ett 20-årsregn. 

Uppvärmning 

Kommande bebyggelse kan ansluta till befintligt fjärrvärmenät.  

El 

Område för teknisk anläggning – transformatorstation reserveras i anslutning till befintlig miljö-

station i områdets nordöstra del (E).  

Elektroniska kommunikationer 

Tillkommande bebyggelse antas kunna ansluta till befintligt fibernät.  

Ledningar 

Inom planområdet finns ett antal ledningar för olika syften, t.ex. el och bredband. Dessa ska be-

aktas i byggskedet för att undvika skador vid markarbeten samt överbyggnad och framtida pro-

blem.  

Inom område som i planförslaget föreslås användas för bostadsändamål finns underjordiska led-

ningar som antingen kommer behöva flyttas eller tas bort.  

Kända ledningsägare inom planområdet är Sala-Heby Energi Elnät AB, Skanova, Lidén data samt 

Sala kommun. 

Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det 

åligger exploatörerna att undersöka om ytterligare ledningar finns. Exploatörerna ska kontakta 

berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras innan arbetena sätts 

igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggti-

den. 

Ledningar som inte ligger på kvartersmark och inte ligger inom u-område (u1) kan behöva flytt-

tas i samband med detaljplanens genomförande.  

Avfall 

Hämtning av avfall sker med traditionell avfallshantering och ska följa arbetsmiljöverkets rikt-

linjer. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vänd-

platser och avfallsutrymmen.  

Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering. Avfallshanteringen ska 

följa kommunens förordning om renhållning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveri-

ges ”Handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimension‐

ering av hushållsavfall, Rapport 2009”. 

Sophantering sker med befintlig miljöbod som ligger inom område med användningen Tekniska 

anläggningar i plankartan (E), vid Banelundsgatan i nordöstra delen av planområdet. 

Hos kommunens återvinningscentral Återbruket-Returen lämnas sorterade förpackningar och 

tidningar samt sorterat grovavfall från hushållen. Företag lämnar grovsopor efter tecknande av 

Återbrukskort. 
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Geoteknik 

I Projekterings PM Geoteknik, daterad 2018-09-10, framgår att marken till stor del består av 

friktionsjord på berg. I ca en tredjedel av de undersökta punkterna noterades även lera ovan 

friktionsjorden. I vissa delar av området förekommer även ett tunnare lager mulljord på ca 0,1 

meter i det översta jordlagret. Bergytan har uppmätts ligga på mellan 0,3 och 2,4 meter under 

mark. 

Baserat på de geotekniska förutsättningarna kan planerad bebyggelse grundläggas med hel 

platta av betong direkt på mark. Före grundläggning ska eventuell mulljord samt organiskt 

material schaktas bort, grundläggning kan därefter utföras på förekommande torrskorpelera, 

morän eller på packad sprängstensbotten. Inga sättningskänsliga jordar har påträffats 

Radon 

Generellt klassas stora delar av Sala som högriskområde för markradonförekomst. 

Enligt Projekterings PM Geoteknik, daterad 2018-09-10, visar utförda mätningar att marken in-

nehåller höga radonhalter. Byggnader ska grundläggas radonsäkert. Radonskydd hanteras när-

mare i bygglovskedet. Huvudrekommendationen från Boverket vad gäller byggnadssätt med av-

seende på radon är att alltid bygga tätt mot marken.  

Förorenad mark 

Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framförallt bly och kad-

mium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som använts för att förädla mal-

men. 

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar i mark. Strategin 

har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. 

Enligt Miljöteknisk markundersökning, daterad 2018-08-28, visar genomförda undersökningar 

att det inom området finns förhöjda halter av bly, men de uppmätta halterna överskrider inte 

Salas platsspecifika riktvärden. Inga föroreningar har påträffats i halter som innebär fara för 

människors hälsa eller miljö, uppmätta halter utgör därmed inte ett hinder för fortsatt planlägg-

ning. Källan till det något förhöjda halterna av bly bedöms vara atmosfärisk deposition från 

gruvverksamheten i Sala, då inga andra kända verksamheter bedrivits inom området och inget 

fyllnadsmaterial påträffades vid markundersökningen. 

Om det i samband med exploatering förekommer tecken på att jord och/eller grundvatten är 

förorenat rekommenderas att kompletterande provtagning utförs, samt att miljökontoret under-

rättas.  

Buller 

En bullerutredning kommer att tas fram inom ramen för detaljplanearbetet om behov finns. 
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Tekniska utredningar 

Miljöteknisk markundersökning, Geosigma AB, 2018-08-28. 

Projekterings PM Geoteknik, Bjerking AB Uppsala, 2018-09-10. 

Dagvattenutredning, Geosigma AB, 2019-09-11. 

Exploatören bekostar de utredningar som är nödvändiga inför bygglovsprövning. 

 

KONSEKVENSER AV DETALJPLANEFÖRSLAGET 

Miljöaspekter 

Kulturmiljö 
Planens genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan för kulturmiljön.  

Naturmiljö 

Konsekvensen av planförslaget blir att obebyggd mark tas i anspråk för bebyggelse vilket inne-

bär att en stor del av skogen inom området kommer behöva avverkas.  

Rekreation och friluftsliv 

Planens genomförande kommer att medföra att viss skogsmark tas i anspråk för bostadsända-

mål, vilket kan medföra viss försämring för möjligheten till rekreation och friluftsliv, tillgänglig-

heten till skogen kommer dock även fortsättningsvis att vara god. De skogsstigar som finns inom 

planområdets västra del kommer att dras om utanför planområdet.  

Mark och vatten 

Planen bedöms inte leda till negativa konsekvenser för mark- och vattenområden inom, eller i 

anslutning till, området.  

Luft 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft bedöms inte påverkas negativt av planens genomförande. 

Gata och trafik 

Förslaget innebär att befintligt gatunät kompletteras med en ny gatuslinga som ska försörja till-

kommande bebyggelse. Ett ökat antal boende kan innebära viss ökning av trafikflödet, främst på 

Banelundsgatan. Sammantaget bedöms konsekvenserna för gata och trafik bli begränsade. 

Sociala aspekter 

Barnperspektiv 

Planen möjliggör etablerandet av fler bostäder med närhet till naturområden, lekplats och bad. 

Sammantaget bedöms planförslaget kunna leda till positiva konsekvenser ur ett barnperspektiv. 

Hälsa och säkerhet 

Tillkommande bebyggelse väntas leda till en ökad trafikmängd i området vilket kan leda till ökat 

buller och minskad säkerhet för oskyddade trafikanter. Dessa konsekvenser bedöms dock vara 

begränsade med avseende på föreslagna åtgärder.  
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MEDVERKANDE 

Detaljplanen har arbetats fram av Samhällsbyggnadskontoret samt konsulter från Tengbom. 

 

Anton Sjöberg   Jasmina Trokic 

Plan- och utvecklingschef   Planarkitekt 
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Detaljplan för 

Skuggan 4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Standardförfarande 

SAMRÅD 
En detaljplan är en plan för utformning av bebyggelse och mark inom ett visst område. 

Detaljplanen reglerar var man får bygga samt vad byggnader och markområden ska 

användas till (exempelvis bostadsändamål, handel, industri, park eller kontor). Även 

byggnaders utseende kan regleras i en detaljplan.  

Byggrätten i detaljplanen anger hur mycket bebyggelse som maximalt kan tillåtas på en 

plats. Byggrätten avgränsas av exempelvis byggnadsarea, antal byggnader, hushöjd, och 

våningsantal. Detaljplanen styr bland annat bygglov. 

Att ett område är detaljplanerat har betydelse för vilka regler som gäller enligt Plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900) och Miljöbalken. Detaljplaner tas fram genom en demokratisk 

planprocess där kommunens politiker fattar beslut om vilka bestämmelser som ska gälla i 

en detaljplan. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har vid sammanträde 2019-10-23 beslutat att samråd 

ska ske för rubricerad detaljplan. 

Samrådstid: 2019-10-28 – 2019-12-29 

Samrådsmöte: Tisdag, 11 december 2019, kl. 18:00 i Blå salen, Stadsbiblioteket  

Mötet kommer att vara på Stadsbiblioteket i Sala, Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala.   

Alla är välkomna att delta på samrådsmötet! 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål väster om 

Banelundsgatan.  

Samrådshandlingar finns på kommunens hemsida för kännedom och eventuellt yttrande. 

Handlingarna finns också utställda på Medborgarkontoret i Kommunhusets entré, Stora 

Torget 1.  

Samrådshandlingarna på kommunens hemsida finns enligt nedan: 

Startsida  Bygga, bo och miljö  Detaljplaner och områdesbestämmelser  Pågående 

detaljplaner  Detaljplan för Skuggan 4  
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Uppstår svårigheter att få tag på planhandlingar kan Sala kommuns Kontaktcenter nås på 

0224 – 74 70 00, det går eventuellt att få planhandlingar skickade till önskad adress via 

post då.  

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen lämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, 

Samhällsbyggnadskontoret, Plan- och utvecklingsenheten, Box 304, 733 25 Sala eller till 

kommun.info@sala.se senast den 29 december 2019.  

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora 

rätten att överklaga beslutet att anta planen. Observera att detta skede kallas för samråd.  

Upplysningar lämnas av planarkitekt Jasmina Trokic, tel. 0224-74 73 25, 

robert.yngvesson@sala.se. 

Följebrev samt förklaring hur planhandlingar nås har i enlighet med Plan- och bygglagen 

(2010:900) översänts till berörda sakägare enligt särskild fastighetsförteckning samt 

nedanstående remisslista.  

Efter samråd tar kommunen fram en samrådsredogörelse som innehåller en 

sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under samrådstiden och 

en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.  

 

Remisslista 

1 Länsstyrelsen i Västmanlands län, Samhällsbyggnadsenheten 

2 Lantmäteriet 

3 Sakägare/fastighetsägare enligt förteckning 

4 Trafikverket Region Öst 

5 Vattenfall Eldistribution AB 

6 Telia Sonera Skanova Access AB, Accessområde Mitt 

7 Postnord Sverige AB 

8 Naturvårdsverket 

9 Försvarsmakten 

10 Polismyndigheten – Sala närpolisområde 

11 Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västmanland 

12 Västmanlands läns museum 

13 Sala hembygds- och fornminnesförening 

14 Västmanlands hembygdsförbund och fornminnesförening 

15 Sala-Heby Energi AB, avdelning Elnät 

16 Sala-Heby Energi AB, avdelning Värme 

17 Vafab Miljö 

18 Villaägarna i Sala-Heby 

19 Hyresgästföreningen 
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20 Sala Naturskyddsförening 

21 Bredband 

22 Svenska Turistföreningen Sala-Heby 

23 Företagarna Sala 

24 PRO, Pensionärernas riksorganisation 

25 SPF, Sveriges pensionärsförbund 

26 SKPF, Svenska kommunalpensionärsförbundet 

27 SPRF, Sveriges pensionärers riksförbund 

28 Räddningstjänsten Sala-Heby 

29 Sala kommun, Bygg- och miljönämnden  

30 Sala kommun, Kultur- och fritidsnämnden  

31 Sala kommun, Vård- och omsorgsnämnden  

32 Sala kommun, Skolnämnden  

33 Salabostäder 

34 Kommunala handikapprådet 

35 Kommunala pensionärsrådet 
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Sammanfattning 

På uppdrag av Sala kommun har Geosigma AB utrett hur dagvatten kan hanteras för det nya 
planområdet väster om Banelundsgatan som ska bli en del av bostadsområdet Skuggan i 
Sala. Området kommer bebyggas med villor och parhus och eftersom området idag endast 
består av skog kommer den nya bebyggelsen leda till ökade dagvattenflöden. Enligt riktlinjer 
från Sala kommun får dagvattenflödet ut från området inte öka i jämförelse med befintligt 
flöde. Dessutom bör en ökad föroreningsbelastning till recipienten undvikas. 

Området har en areal på cirka 2,8 ha och i sydöst gränsar det planerade kvarteret till det 
befintliga villaområdet Skuggan. I nordöst gränsar kvarteret till Dalhemsleden och 
intilliggande järnväg. Recipient för dagvattnet är Lillån som har måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status, främst med avseende på bly och blyföroreningar samt dålig 
hydromorfologi. 

Vid planerad exploatering av kvarteret kommer planområdet bebyggas med villor och 
parhus med tillhörande gårdsyta samt asfalterad väg. Den framtida utformningen av 
planområdet är ännu inte fastställt och därför undersöks möjligheten för en hållbar 
dagvattenhantering för två scenarier:  

• Scenario 1 - Planerad markanvändning enligt uppskattad schabloniserad plankarta 
och infiltration av dagvatten på bevarad naturmark 

• Scenario 2 - Planerad markanvändning enligt ett förslag till plankarta och användning 
av konventionella dagvattenåtgärder. 

En förändring av markanvändning enligt erhållen situationsplan, utan anläggningar för 
fördröjning och rening av dagvatten, tillsammans med framtida klimatförändringar medför 
ökade dimensionerande dagvattenflöden med cirka 343 % sett över hela planområdet.  

För att uppnå Sala kommuns riktlinje om att dagvattenflödet från planområdet inte får öka 
jämfört med befintligt flöde krävs en erforderlig utjämningsvolym på cirka 254 m3. 
Dagvattnet bör dessutom renas innan det släpps vidare till recipienten eftersom förhöjda 
blyhalter har uppmätts i närliggande vattendrag. Följande åtgärder föreslås med syftet att 
skapa en fungerande dagvattenhantering och inte öka belastning för recipienten: 

• Lösningsförslag scenario 1 – Dagvattnet leds till den nordöstra delen av planområdet 
som förblir naturmark där vattnet kan ansamlas och sedan infiltreras. Det är alltså en 
infiltrationsyta av befintlig naturmark som fördröjer och renar dagvattnet. Den yta 
inom planområdet som bedöms som mest lämplig till att omhänderta dagvattnet 
från planområdet är det låglänta området i det nordöstra hörnet. Den ytan bedöms 
som mest lämplig eftersom det är planområdets lågpunkt och då nyttjas områdets 
topografi till att skapa ett hållbart dagvattensystem. Valet av detta område som 
infiltrationsyta kommer dock med vissa förbehåll och bland annat bör jordföljd och 
grundvattennivå undersökas för att fastställa områdets lämplighet som 
infiltrationsyta. 
 

• Lösningsförslag scenario 2 - Dagvatten från bostadsområdena och vägar leds via 
makadamdiken till en dagvattendamm. 
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I händelse av ett skyfall bör eventuella dagvattenanläggningar bredda ut mot bevarad 
naturmark inom planområdet eller mot omgivande naturmarkmarköversvämning tillåts. Vid 
kraftiga översvämningar bör naturmarken inom planområdet i sin tur bredda ut över de 
omgivande vägarna för att vidare ytavrinning till recipienten. Dräneringen av den 
närliggande järnvägen och Dalhemsleden måste också beaktas vid valet av dagvattensystem. 
En eventuell ansamling av vatten bör inte vara för nära järnvägen. 

Sammantaget beräknas därför exploateringen, tillsammans med de föreslagna åtgärderna 
för dagvattenhanteringen, minska belastning på såväl dagvattennätet som recipienten.  
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1 Inledning 

På uppdrag av Sala kommun har Geosigma AB utrett hur dagvatten kan hanteras för ett nytt 
bostadsområde längs Banelundsvägen, som kommer bli en del av bostadsområdet Skuggan i 
Sala. Aktuellt planområde utgörs av ett skogsområde nordväst om det nuvarande 
bostadsområdet Skuggan. En översikt av planområdets läge i förhållande till Skuggan och 
omgivningar framgår av Figur 1-1.  

 

Figur 1-1. Planområdet vid Banelundsvägen, som ska bli en del av bostadsområdet Skuggan, är markerat med 
rosa polygon. 

 

1.1 Syfte 

Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilka förändringar den planerade exploateringen 
kan ha på dagvattenbildningen, samt att bedöma förutsättningarna för en hållbar 
dagvattenhantering. Bedömningen grundar sig på de lokala markförhållandena, 
dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad. Uppdraget syftar 
även till att dimensionera utjämningsmagasin och reningsanläggningar så att flödestoppar 
reduceras medan dagvattnet samtidigt renas genom bland annat sedimentation, 
fastläggning av partiklar, växtupptag och infiltration. Till grund för principlösningar i 
dagvattenutredningen ska Sala kommuns riktlinjer för dagvatten användas.  
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1.2 Förutsättningar 

Förslag till dagvattenhantering inom planområdet har gjorts för två scenarier: 

• Scenario 1 - Planerad markanvändning enligt uppskattad schabloniserad plankarta 
och infiltration på naturmark 

• Scenario 2 - Planerad markanvändning enligt ett förslag till plankarta (Figur 1-2) och 
användning av konventionella dagvattenåtgärder. 
 

 

Figur 1-2. Planerad bebyggelse inom detaljplanområdet. Ritning Tengbom (Sala kommun, 2019). 

1.2.1 Riktlinjer 

Sala kommun har ingen befintlig dagvattenstrategi. Däremot finns vissa riktlinjer som 
framkommer i Sala kommuns rapport ”VA-utredning Banelund-del av Skuggan” (Sala 
kommun, 2017). Bland annat framkommer det att det framtida utflödet av dagvatten från 
området inte får öka jämfört med befintligt utflöde. Detta gäller som minst ett 5-årsregn 
med 10 minuters varaktighet och enligt nämnda rapport kan en regnintensitet på 181 l/s 
antas för aktuell områdestyp.  

Dagvatten kan enligt nämnda rapport avledas mot naturmarken i väster, mot 
dagvattenanslutning i Banelundsgatan eller norrut mot Banelundsbäcken.  
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1.2.2 Underlag  

Följande arbetsmaterial har använts i denna utredning: 

• Detaljplan för Del av Skuggan, Banelundsgatan, förhandskopia (Sala kommun, 2019) 

• VA-utredning Banelund-del av Skuggan (Sala kommun, 2017) 

• Projekterings PM Geoteknik (Bjerking, 2018) 

• Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Bjerking, 2018) 

• Karta översvämningskartering, förhandskopia, Sala kommun 

• Karta med planbestämmelser, förhandskopia, Sala kommun 
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2 Nulägesbeskrivning 

Planområdet är cirka 2,3 ha stort och planeras att omvandlas till ett bostadsområde med 
villor och parhus. Avgränsningen för planområdet framgår av Figur 1-1. 

2.1 Topografiska förhållanden och lågpunkter 

Marknivåerna inom området varierar mellan +64,1 och +67,3 m. De lägsta nivåerna återfinns 
i mitten och i det östra hörnet av planområdet (Bjerking, 2018). Ytavrinning sker främst 
österut till en lågpunkt i den östra delen av planområdet, se Figur 2-1. 

 

Figur 2-1. Avrinningsriktningar inom utredningsområdet vid Banelundsvägen i området Skuggan. 

En översiktlig lågpunktskartering har utförts med plattformen Scalgo LIVE. Med hjälp av 
högupplöst höjddata kan områdets befintliga lågpunkter identifieras. ”Flash flood map”-
funktionen i Scalgo identifierar vilken del av varje lågpunkt som sannolikt befinner sig under 
vatten efter en viss regnmängd.  

Generellt visar metoden som använts en större utbredning av instängda områden än vad en 
hydraulisk modell över samma område skulle visa. Detta beror på att metodiken enbart visar 
vilka markområden vatten ansamlas på om inte vattnet avrinner ytledes eller infiltrerar. 
Generellt gäller att ju fler hårdgjorda ytor och reglerade dagvattensystem, desto sämre 
stämmer lågpunktskartan in.  
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I denna analys har ett regndjup av 40 mm motsvarande ett skyfall antagits. Detta innebär att 
40 mm vatten ansätts på all terräng. Modellen tar inte hänsyn till t.ex. infiltrationskapacitet 
(dvs avrinningskoefficienten = 1 för all mark) eller avrinning via eventuellt ledningsnät.  

Eftersom planområdet i dagsläget är mestadels genomsläppligt kan det konstateras att 
modellen visar på överskattad utbredning av översvämmade ytor. Simuleringen visar att det 
är lågpunktsområdet i den östra delen av planområdet som först uppnår översämningsdjup 
över 10 cm vid 40 mm regn.  

 

Figur 2-2. Lågpunktskarta över planområdet som redogöra att vattnet i första hand ansamlas i lågpunkten i 
det nordöstra hörnet vid kraftigare nederbörd. Simulerat översvämningsdjup ≥ 10 cm markerat i mörkblått.  

 

2.2 Jordarter och geoteknik  

I Figur 2-3 illustreras jordarter inom och omkring utredningsområdet. Jordarterna inom 
undersökningsområdet utgörs enligt SGU:s jordartskarta av morän, med inslag av berg i 
dagen i den södra delen. Detta stämmer ganska bra överens med utförd geoteknisk 
undersökning där jordarterna i området utgjordes av friktionsjord (morän och grusig sand) 
med lokala lager torrskorpelera med en mäktighet på 0,5–1,2 m. Det översta lagret utgörs av 
mulljord (Bjerking, 2018). 
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Figur 2-3. Jordartskarta från SGU (SGU, 2019).  

Jorddjupet runt och omkring undersökningsområdet återfinns i Figur 2-4. Jorddjupet i 
området är 0–1 m enligt SGU:s jorddjupsmodell. Utförda geotekniska undersökningar visar 
att berget i området ligger på 0,3–2,4 m djup, vilket är ett lite större spann än SGU:s 
jorddjupsmodell (Bjerking, 2018). Med hänsyn till jordarterna och jorddjupet inom 
planområdet bedöms förutsättningar för infiltration som goda. 
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Figur 2-4. Jorddjup, uppskattat djup till berg. Data från SGU:s jorddjupsmodell.  

2.3 Grundvatten  

Enligt utförd markteknisk undersökning installerades år 2018 ett grundvattenrör cirka 1 m 
under markytan, i det vattenförande jordlagret i södra delen av planområdet. Röret var torrt 
och grundvattenytan låg därmed mer än 1 m under markytan (Bjerking, 2018). Enligt SGU:s 
Brunnsarkiv ligger grundvattenytan 2–10 m under markytan i närliggande brunnar, varav de 
två närmsta och nyaste energibrunnarna hade en uppmätt grundvattenyta på 10 m under 
markytan. De nyaste brunnar är borrade 2011 så nivåerna kan ha förändrats sedan de 
uppmättes (SGU, 2019). 

2.4 Befintlig markanvändning  

Totalt omfattar utredningsområdet en areal på cirka 2,28 ha. Befintlig markanvändning 
återges i Figur 2-5. Planområdet utgörs idag av skogsområde och en liten del hårdgjord yta i 
form av en återvinningscentral i öst (Sala kommun, 2019).  
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Figur 2-5. Befintlig markanvändning inom utredningsområdet. 

2.5 Platsbesök 

Vid besöket noterades det att sänkan i den nordöstra delen av planområdet framträder 
tydligt i terrängen men terrängen gjorde det svårt att ta en bild som gör lågpunktsområdet 
rättvisa. (bild A). Troligtvis utgör den befintliga sänkan i dagsläget en naturlig tillrinningsyta 
inom planområdet.  

Ett uppsamlingsdike sträcker sig längs med planområdet och Banelundsgatan (bild B) och 
strömriktningen i diket är nordostlig.  

Dagvatten från järnvägen och Dalhemsleden norr om planområdet leds i diken som sträcker 
sig på båda sidor om Dalhemsleden (bild C). En dagvattenkulvert leder dagvatten under 
infarten till Banelundsvägen (bild D) och vidare mot Banelundsbäcken.  

Bild E visar järnvägens, GC-vägens och Dalhemsledens position i förhållande till 
planområdets norra del. Från norra sidan av Dalhemsleden leds en del av dagvatten från 
körbanan, GC-vägen och järnvägen söder om Dalhemsleden via en mindre dagvattentrumma 
för att sedan mynna ut i Banelundsbäcken. Bäcken leds i sin tur via en större vägtrumma 
under Dalhemsleden och järnvägen och vidare norrut. Vägtrummorna som leder dagvatten 
söderut och bäcken norrut, söder om Dalhemsleden visas i bild F. En del av dagvatten från 
diken som sträcker sig norr om Dalhemsleden mynnar direkt ut i bäcken, norr om vägen.  

Det noterades även att i norra delen av planområdet förekommer lågpunkter som vid 
tillfället av platsbesöket var vattenfyllda (bild G).  
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2.6 Recipientbeskrivning  

Enligt Sala kommuns VA-utredning kan vatten från utredningsområdet ledas till naturmarken 
väster om området, dagvattenanslutning under Banelundsgatan eller till Banelundsbäcken i 
norr. I VISS Kartverktyg kan ett vattendrag som går från sjön Långforsen till vattendraget 
Lillån ses. En del av detta vattendrag har ID WA77738420 i VISS, men den del som antas vara 
Banelundsbäcken finns inte i VISS databas (VISS, 2019). Lillån mynnar slutligen ut i Sagån 
som mynnar ut i Mälaren. Samtliga vattendrag återfinns i Figur 2-6.  

I VISS saknas data för både Banelundsbäcken och WA77738420. Lillån är 4 km lång och har 
två identifierade miljöproblem: miljögifter samt morfologiska förändringar. Den ekologiska 
statusen ”måttlig” med kiselalger och förhöjda höga zinkhalter. De miljögifter vars halter är 
för höga för att miljökvalitetsnormen ska uppnås är bly och dess föreningar. Blyhalten i Lillån 
är tidigare uppmätt till 3,8 µg/l vilket överskrider gränsvärdet för god kemisk status som är 
1,2 µg/l. Dessutom finns den nationella klassningen av vattendrag med avseende på halter 
av bromerad difenyleter samt kvicksilverföreningar som är ”uppnår ej god”, detta gäller även 
Lillån. Det morfologiska tillståndet är otillfredsställande på grund av aktivt brukad mark och 
anlagda ytor. Därutöver är konnektivitet uppströms och nedströms otillräcklig på grund av 
artificiella vandringshinder (VISS, 2019). 

 

Figur 2-6. Recipient och vattendrag runt utredningsområdet. 

2.6.1 Bakgrundshalter 

I och med omfattande gruvdrift och tillhörande verksamheter i Sala finns det förhöjda halter 
av vissa metaller och halvmetaller i markens ytskikt. Dessutom har restprodukter från 
gruvindustrin använts som utfyllnadsmaterial i och under exempelvis väg- och husbyggen, 
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främst runt gruvområdet och hyttorna. I tidigare oexploaterade områden som inte ligger 
nära de gamla gruvhyttorna bedöms påverkan enbart ha skett genom atmosfärisk deposition 
av föroreningar (Hifab, 2011). Eventuella förhöjda bakgrundshalter av föroreningar i Salas 
vattendrag är inte utredda, men det finns platsspecifika riktvärden för ytjord som är högre 
än Naturvårdsverkets generella riktvärden. Exempelvis är det generella riktvärdet för bly 50 
mg/kg TS (känslig markanvändning), medan det platsspecifika är 110 mg/kg TS 
(hälsoriskbaserat riktvärde). Troligtvis kan exploatering av orörda områden i Sala leda till 
lägre halter i markens ytskikt, om exempelvis det översta jordlagret schaktas bort innan 
byggnation. Detta skulle i sin tur kunna leda till lägre bidragande metallhalter i recipienten, 
beroende på framtida markanvändning och eventuella dagvattenlösningar. 

Vattendraget Pråmån sträcker sig mellan Sala Silvergruva och Ekeby damm, där den senare 
är en del av Lillån (VISS, 2019). Vatten från gruvområdet mynnar alltså indirekt ut i Lillån. 
Troligen leder ovan nämnda förhöjda bakgrundhalter i kombination med Pråmåns utlopp till 
de höga blyhalterna i Lillån. 

I samrådsmaterialet ”Åtgärdsprogram för Sagåns åtgärdsområde” utgiven av Länsstyrelsen 
Västmanlands län diskuteras miljögifter i Lillån och Sagån. Gruv- och hyttverksamheten 
identifieras som trolig orsak till förhöjda blyhalter. Den åtgärd som föreslås är 
”efterbehandling av miljögifter” som Länsstyrelsen tillsammans med Sala kommun är 
ansvariga för. Övergripande åtgärder anses behövas då påverkanskällorna är diffusa, men 
specifika åtgärder har identifierats för de olika delarna av vattendragen. För Lillån anses 
lämplig åtgärd vara efterbehandling av miljögifter på Sala Bly AB – Pressgjuteri, som ligger på 
gruvområdet drygt två km sydväst om Ekeby damm. 

2.7 Anslutningspunkter för dagvatten 

Det finns en dagvattenanslutning i Banelundsgatan bestående av två dagvattenbrunnar 
söder om återvinningscentralen och en dagvattenledning som fortsätter in på den norra 
delen av Lingongatan (Figur 2-7). Dessutom finns det anslutningspunkt i södra delen av 
Lingongatan i form av två dagvattenbrunnar. 
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Figur 2-7. VA- nätet runt om och i planområdet samt anslutningspunkter. Blå linje- vatten, röd linje- 
spillvatten, grön linje- dagvatten. 

  

Dagvattenanslutning i 
Banelundsgatan 

Dagvattenanslutning i 
södra delen av 

Lingongatan 
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3 Planerade förhållanden  

3.1 Planerad markanvändning  

Planområdet planeras att omvandlas till ett bostadsområde med villor och parhus med 
tillhörande gårdsyta. En del av området kommer att förbli naturmark och den bevarade 
naturmarken ska kunna ha en funktion i dagvattenhanteringen.  

Planområdets framtida utformning är i dagsläget inte fastställt men i denna rapport används 
en utformning för scenario 1 respektive 2 där lokaliseringen för respektive markanvändning 
är det som skiljer. Målet är att planområdets slutgiltiga gestaltning ska utformas med hänsyn 
till föreslagen dagvattenhantering.  

Planerad markanvändning kopplat till scenario 1 är en schablonmässig uppskattning utifrån 
den föreslagna plankartan som scenario 2 utgår ifrån. Utgångspunkten för den uppskattade 
plankartan är att dagvattnet ska ledas till den låglänta naturmarken i nordöst. 

Planerad markanvändning enligt scenario 1 framgår av Figur 3-1. Planerad markanvändning i 
scenario 1 har utformats så att de olika markanvändningskategorierna har lika stort 
ytanspråk som i scenario 2. Detta betyder att flödes- och volymberäkningen samt 
föroreningsberäkningen gäller för båda scenarierna. Markanvändningskategori ”bebyggelse” 
i scenario 1 motsvaras av ”tak” kombinerat med ”gårdsyta inom kvarter” i scenario 2. 
Observera att skissen är endast ett förslag och slutgiltiga utformningen av bebyggelsen, 
vägar och naturmarken bör justeras med hänsyn till fler faktorer. En översikt av planerad 
markanvändning enligt erhållen plankarta framgår av Figur 3–2. 
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Figur 3-1. Planerad markanvändning inom planområdet enligt scenario 1. 
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Figur 3-2. Planerad markanvändning inom planområdet enligt scenario 2. 
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4 Dagvattenberäkningar 

4.1 Metod 

Enligt Sala kommuns VA-utredning för det nya området vid Banelundsvägen ska förväntat 
vattenflöde beräknas för ett regn med en återkomsttid på minst 5 år och en intensitet på 
181 l/s ha. Dessutom bör flödesbelastningen på den befintliga dagvattenledningen inte öka 
(Sala kommun, 2017).  

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 uttrycks säkerhetsnivån för skador vid 
översvämningar som återkomsttid för nederbörd eller som vattennivå i sjöar och vattendrag. 
Föreliggande undersökningsområde bedöms utgöras av ”Tät bostadsbebyggelse” och 
säkerhetsnivåerna har beräknats därefter, se Tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Återkomsttider för olika typer av bebyggelse och tillhörande säkerhetsnivåer. Utdrag från P110 
sidan 40, minimikrav vid dimensionering av nya dagvattensystem (Svenskt Vatten, 2016) 

 

4.1.1 Avrinningskoefficient  

Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som rinner av en yta efter 
förluster på grund av avdunstning, infiltration och upptag av växlighet (Svenskt Vatten, 
2016). I Tabell 4-2 redovisas vilka avrinningskoefficienter som har använts i denna utredning. 

Tabell 4-2. Avrinningskoefficienter (Svenskt Vatten, 2016; StormTac, 2017) 

Markanvändning Avrinningskoefficient 

Tak 0,90 

Asfalterad väg och hårdgjord yta 0,80 

Gårdsyta inom kvarter 0,45 

Skog och naturmark 0,10 

4.1.2 Reducerad area  

I vissa fall används begreppet reducerad area, vilket är en funktion av area och 
avrinningskoefficient. Sambandet kan beskrivas matematisk enligt ekvation 4–1 

   𝑨𝒓𝒆𝒅 = 𝑨 ∗ 𝝋  (ekvation 4-1) 

där:  

Ared = reducerad area i hared 

A = arean i ha  

ϕ = avrinningskoefficient   
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4.1.3 Rationella metoden 

Beräkningen av dimensionerande flöden med den rationella metoden har utförts enligt 
ekvation 4–2. (Svenskt Vatten, 2016).  

   𝑸𝒅𝒊𝒎 = 𝑨 ∙ 𝝋 ∙ 𝒊  (ekvation 4-2) 

där:  

Qdim = dimensionerande flöde i l/s 

A = arean i ha 

ϕ = avrinningskoefficient  

i = regnintensitet i l/s, ha 

4.1.4 Regnintensitet  

Regnintensitet har beräknats enligt Dahlströms formel (Svenskt Vatten, 2016) med en 
återkomsttid på 5 och 20 år. Den lägsta rekommenderade regnvaraktigheten på 10 minuter 
har använts i beräkningen. 

De regnintensiteter som använts i flödesberäkningarna återfinns i Tabell 4-3. För beräkning 
av framtida dagvattenflöden och erforderliga utjämningsvolymer för den planerade 
markanvändningen har även en klimatfaktor på 1,25 använts för att ta hänsyn till större 
nederbördsmängder i ett framtida förändrat klimat. Rinntiden av 10 minuter har använts vid 
samtliga beräkningar. 

Tabell 4-3. Regnintensiteter som använts vid flödesberäkning. 

Återkomsttid Regnintensitet (l/s ha) 

5 år 181,3 

20 år 286,6 

 

I Figur 4-1 visualiseras sambandet mellan regnintensitet och regnvaraktighet för regn med 
olika återkomsttider.   
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Figur 4-1. Intensitet mot varaktighet för olika återkomsttider (Svenskt Vatten, 2016). 

4.1.5 Utjämningsvolym 

Sala kommuns riktlinje för dagvattenhantering i planområdet är att dagvattenflödet från 
området efter exploatering inte får öka i jämförelse med nuvarande dagvattenflöde. Den 
erforderliga utjämningsvolymen har därmed beräknats utifrån en avtappning som motsvarar 
dagens utflöde med en strypningsfaktor av 2/3. Beräkningar har gjorts med hjälp av Bilaga 
10.6a till Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). 

4.2 Markanvändning 

I flödesberäkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 
använts. Areor för den befintliga och planerade markanvändningen samt 
avrinningskoefficienter presenteras i tabell 4-4. Det bör noteras att mycket små förändringar 
i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flöde så de redovisade flödena bör 
främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den nya 
markanvändningen och inte som exakta värden. 

Befintlig och planerad markanvändning uppdelas i delareor utifrån 
markanvändningskategorierna. Areorna beräknades i GIS för att sedan multipliceras med 
respektive markanvändnings avrinningskoefficient, detta för att erhålla reducerade areor. 

I dagsläget utgörs markanvändningen av skogsmark samt en återvinningsanläggning med 
hårdgjord yta. Planerad markanvändning utgörs av villor och parhus (tak), asfalterad väg, 
gårdsytor samt naturmark i form av skogsområden.  

Ur ett avrinningsperspektiv vid planerad markanvändning så är scenario 1 och 2 identiska, 
därmed gäller flödes och volymberäkningen för båda scenarierna.  



 

Grap nr Uppdragsnummer Version 

19 215 605698 3.0 

 

  Sidan 26 (46) 

Tabell 4-4. Befintlig och planerad markanvändning inom planområdet. 

Markanvändning  ϕ 

Befintlig 
markanvändning 

Planerad 
markanvändning 

Area (ha) Area (ha) 

Väg  0,8 - 0,21 

Hårdgjord yta 0,8 0,03 0,03 

Tak 0,9 - 0,32 

Gårdsyta inom kvarter 0,45 - 1,31 

Naturmark 0,1 2,25 0,41 

Summa  2,28 2,28 

Reducerad area (hared)  0,25 1,11 

 

4.3 Flödesberäkningar  

Dagvattenflöden har beräknats enligt den rationella metoden för ett 5-årsregn och ett 20-
årsregn med regnintensiteterna 181 l/s ha respektive 287 l/s ha. För framtida 
dagvattenflöden har en klimatfaktor på 1,25 använts. Flöden har beräknats för två 
scenarion:  

• Befintlig markanvändning 

• Planerad markanvändning  
 

Flöden har beräknats för den befintliga och planerade markanvändningen och dessa återges 
i Tabell 4-5. Flödena som uppkommer vid 5- respektive 20-årsregn vid befintlig 
markanvändning är cirka 46 l/s respektive 72 l/s.  

Vid planerad exploatering av planområdet ökar andelen hårdgjorda ytor vilket medför en 
ökad flödesbelastning. Beräkningar visar att flödena ökar till cirka 202 l/s för ett regn med 
återkomsttid 5 år och till cirka 319 l/s för ett regn med återkomsttid 20 år. Detta motsvarar 
en flödesökning med 343 % om dagvattnet inte fördröjs inom kvarteret 

Tabell 4-5. Dagvattenflöden för befintlig markanvändning.  

 Markanvändning Area (ha)  Reducerad Area (hared)  

Flöde (l/s) 

5 år 20 år 

Befintlig  2,28 0,25 46 72 

Planerad 2,28 1,11 202 319 

Flödesökning    +339% +343% 

4.3.1 Flöden vid 100-årsregn 

Dagvattenflödena för ett regn med återkomsttid 100 år har beräknats med den rationella 
metoden och resultaten återges i Tabell 4–6. För de två planerade situationerna har en 
klimatfaktor på 1,25 använts. För planerad situation med dagvattenåtgärder har beräkning 
skett med en varaktighet på 15 minuter medan varaktigheten 10 minuter har använts för de 
övriga två scenarierna. Orsaken är att beräkningen tar hänsyn till den tiden det tar att fylla 
upp de föreslagna dagvattenlösningarna.  
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Tabell 4-6. Beräknade dagvattenflöden för ett regn med 100 års återkomsttid.  

Markanvändning Area (ha) Reducerad 
area (hared) 

Regnintensitet 
(l/s,ha) 

Flöden 
(l/s) 

Befintlig markanvändning 2,28 0,25 488,7 123,2 

Planerad markanvändning 2,28 1,11 611,9 678,1 

Planerad markanvändning 
med dagvattenlösning  

2,28 1,11 386,7 429,2 

 

4.4 Utjämningsvolym 

Den nödvändiga utjämningsvolymen för att säkerställa att utflödet av dagvatten från 
planområdet inte överstiger det befintliga dagvattenflödet vid ett 20-årsregn är 254 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grap nr Uppdragsnummer Version 

19 215 605698 3.0 

 

  Sidan 28 (46) 

5 Föroreningsberäkningar  

Vid beräkning av föroreningshalter och föroreningsbelastning i dagvattnet har olika typer av 
markanvändning med tillhörande schablonhalter från databasen StormTac v.19.3.1 använts. 
Schablonhalter är framtagna vid vetenskapliga studier med långa mätserier av dagvatten.  

Beräkningar har gjorts för fyra scenarier:  

• Befintlig markanvändning  

• Planerad markanvändning utan dagvattenåtgärder  

• Planerad markanvändning med rening enligt scenario 1  

• Planerad markanvändning med rening enligt scenario 2 

Kortfattat innebär scenario 1 rening i makadamdiken och en nedsänkt infiltrationsyta på 
naturmark som i StormTac klassats som torr damm medan scenario 2 innebär rening i 
makadamdiken och våt dagvattendamm. Utförlig beskrivning av respektive lösningsförslag 
återfinns i avsnitt 6.3 och 6.4. 

En översikt av markanvändningskategorierna som har använts vid föroreningsberäkningarna 
återges i Tabell 5–1. Planerad markanvändning inom planområdet enligt scenario 2 används 
också för den planerade markanvändningen enligt scenario 1. Därmed gäller 
föroreningsberäkningarna för planerad markanvändning för båda scenarierna.   

Beräkningar med schablonhalter är behäftade med stora osäkerheter och resultaten bör 
därför inte tolkas som exakta siffror. De osäkerheterna som är redovisade i StormTac i 
schablonhalter för respektive markanvändningstyp redovisas i Bilaga 1. 

Tabell 5-1. Indata till föroreningsberäkning.  

Markanvändning Befintlig (ha) Planerad (ha) 

Skog 2,25 0,41 

Väg (100 bilar/dag) 0 0,21 

Tak 0 0,32 

Gårdsyta inom kvarter 0 1,31 

Återvinningscentral 0,03 0,03 

Summa 2,28 2,28 

 

Föroreningshalterna och årlig föroreningsmängd återges i tabell 5–2 respektive 5–3. I 
dagsläget utgörs planområdet nästan enbart av skog vilket medför att 
föroreningsbelastningen är låg. Eftersom planerad exploatering omfattar villor, parhus, 
gårdsyta och vägar ökar utsläppen av flera förorenande ämnen utan reningsåtgärder.  

Dagvatten som renas enlig scenario 1 (i diken och en infiltrationsyta) förväntas att få lägre 
halter än de befintliga för samtliga ämnen utom fosfor, kväve och krom som visar på svag 
ökning. Den årliga belastningen väntas även öka något för dessa ämnen. Beräkningen visar 
även en marginell ökning av årlig belastning av kvicksilver och suspenderad substans. 
Ytterligare avskiljning av ämnen vars halt och årlig belastning överskrids kan exempelvis 
erhållas genom anläggning av fler makadamdiken. 
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Om dagvattnet genomgår rening enligt scenario 1 (i diken och en dagvattendamm) förväntas 
en minskning av halterna av samtliga studerade ämnen. Däremot tyder beräkningen på en 
möjlig ökning av årliga mängder fosfor, kväve, krom, kvicksilver samt suspenderad substans. 
Detta eftersom de årliga flödena kommer att öka på grund av bebyggelse och 
klimatförändringar.  

Generellt sett kommer lösningsförslagens reningseffekt vara tillräcklig och 
föroreningstransporten efter bebyggelsen bedöms inte motverka att recipienten Lillån 
uppnår miljökvalitetsnormerna. 

Tabell 5-2. Föroreningshalter för planområdet. Röd= halten överstiger den befintliga, grön= halten 
understiger den befintliga. 

Ämne Enhet 
Befintlig 

markanvändning 
Planerad 

markanvändning 
Med rening: 
scenario 1 

Med rening: 
scenario 2 

P ug/l 25 160 52 20 

N ug/l 350 1600 400 340 

Pb ug/l 1,6 3,1 0,4 0,4 

Cu ug/l 5,0 14,0 5,1 2,7 

Zn ug/l 18,0 26,0 5,6 2,3 

Cd ug/l 0,08 0,27 0,03 0,02 

Cr ug/l 0,7 3,7 0,9 0,7 

Ni ug/l 1,6 3,3 0,4 0,5 

Hg ug/l 0,01 0,03 0,01 0,01 

Suspenderad 
substans 

ug/l 8 500 37 000 3 800 5 300 

Olja ug/l 190 360 18 24 

PAH16 ug/l 0,071 0,390 0,023 0,020 

BaP ug/l 0,008 0,009 0,001 0 
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Tabell 5-3. Årlig föroreningsbelastning för planområdet. Röd= mängden överstiger den befintliga, grön= 
mängden understiger den befintliga. 

Ämne Enhet 
Befintlig 

markanvändning 
Planerad 

markanvändning 
Med rening: 

förslag 1 
Med rening: 

förslag 2 

P kg/år 0,1 1,3 0,4 0,2 

N kg/år 1,3 13 3,3 2,8 

Pb kg/år 0,006 0,026 0,004 0,003 

Cu kg/år 0,02 0,11 0,04 0,02 

Zn kg/år 0,07 0,22 0,05 0,02 

Cd kg/år 0,0003 0,0022 0,0002 0,0002 

Cr kg/år 0,002 0,030 0,007 0,005 

Ni kg/år 0,006 0,027 0,004 0,004 

Hg kg/år 0 0,0003 0,0001 0,0001 

Suspenderad 
substans 

kg/år 30 300 31 44 

Olja kg/år 1 3 0 0 

PAH16 kg/år 0,0003 0,0032 0,0002 0,0002 

BaP kg/år 0 0,0001 0 0 
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6 Lösningsförslag för hållbar dagvattenhantering  

6.1 Generella rekommendationer  

Dimensioneringen har utgått ifrån de riktlinjer som har angetts i VA-analys Banelund- del av 
Skuggan (Sala kommun, 2019). Det innebär att dagvattenanläggningarna dimensioneras för 
att fördröja ett 20-årsregn och att flödet från planområdet inte får öka i jämförelse med det 
befintliga dagvattenflödet. 

Överlag kan dagvattenbildningen begränsas genom att ersätta hårdgjorda ytor med 
genomsläppliga ytor eller grönområden, i vilka dagvatten kan infiltrera. Genomsläpplig 
beläggning och skelettjord är exempel på alternativ till vanlig asfaltering. Nedan följer några 
relevanta principlösningar för dagvattenhantering. 

6.2 Principlösningar för dagvattenhantering 

6.2.1 Makadamdiken 

Ett makadamdike är ett dike fyllt med ett genomsläppligt material, förslagsvis makadam. 
Dessa bör ha ett djup av minst 0,5 meter och bottenbredd av minst 0,5 meter och utgör 5-10 
% av ett områdes hårdgjorda yta. Lutningen i längdled bör vara upp till 1% (Stockholms 
Vatten & Avfall). Ett dränerande rör läggs i botten av diket som får vattnet att rinna vidare. 
Överytan kan bestå av grov makadam eller annat genomsläppligt material. En principskiss av 
utformning av ett makadamdike återfinns i Figur 6-1. En exempelbild av ett makadamdike 
mellan lokalgata och tomtmark återfinns i Figur 6-2. 

 

Figur 6-1. Principskiss på ett makadamdike. Makadamfyllning placeras i ett meterdjupt, grävt dike 
(Stockholm Vatten & Avfall).  
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Figur 6-2. Makadamdike mellan lokalgata och tomtmark (Stockholm Vatten & Avfall). 

6.2.2 Dagvattendammar 

Dagvattendammar anläggs både för att fördröja och för att rena dagvatten. Den process som 
renar vattnet är till största delen sedimentation av partiklar. Det är därmed viktigt att 
utforma dammen på ett optimalt sätt, vanligtvis en långsmal och eventuellt lite böjd form, 
för att på så sätt uppnå tillräckligt lång uppehållstid så att sedimentation hinner ske. 
Dammarna kan antingen anläggas med permanent vattenyta eller som en torr 
dagvattendamm som får torka upp mellan regnen. En våt damm med permanent 
vattenspegel är generellt att föredra för på grund av större reningseffekt och 
rekreationsvärde. Dessutom kan våtmarkszoner anläggas vid dammens kant, där lösta 
föroreningar och ämnen kan avskiljas mer effektivt (VISS, 2019). Detta då växterna i 
våtmarkszonen kan uppta lösta föroreningar. Både reningseffekten och de biologiska 
värdena ökar med växter i dammen. För att en damm ska bibehålla sin reningsförmåga samt 
vara estetiskt tilltalande behövs regelbundet underhåll (Stockholm Vatten och Avfall, 2019). 
Exempel på en dagvattendamm med permanent vattenspegel återfinns i Figur 6-3. 
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Figur 6-3. Dagvattendamm i Stockholm. Foto: Geosigma. 

6.2.3 Naturmark- nedsänkt grönyta 

En nedsänkt grönyta är en dagvattenlösning som ger fördröjning och relativt hög 
reningseffektivitet. En sådan yta har en fördröjningsvolym ovanpå markytan på grund av 
dess skålade form och en magasinvolym under markytan som beror på underliggande 
jordlagrets djup, infiltrationshastighet och porositet. Ett principexempel framgår av Figur 6–
4. Vid anläggning av denna typ av grönyta bör grundvattennivån som högst ligga 0,5 m under 
markytan och jordlagret bör ha en relativt hög infiltrationshastighet, vanligen mellan 10-100 
mm/h. En exempelbild på en nedsänkt grönyta visas i Figur 6-5. 

 

Figur 6-4. Principskiss för infiltration i en grönyta (Stockholm Vatten & Avfall). 
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Figur 6-5. Exempelbild på avledning till nedsänkt grönyta för infiltration (Stockholm Vatten & Avfall). 

6.2.4 Genomsläpplig beläggning  

Det avrinnande dagvattenflödet kan minskas om hårdgjorda ytor ersätts med permeabla 
beläggningar som ökar infiltrationsmöjligheter. Permeabla beläggningar kan vara ett lämpligt 
alternativ för asfaltbeläggningar och kan användas för till exempel lokalgator, 
parkeringsytor, gårdar och lekplatser. Figur 6-6 och Figur 6-7 visar exempel på 
genomsläppliga beläggningar.

 

Figur 6-6. Exempel på genomsläpplig beläggning i 
form av grus (Uppsala Vatten, 2014). 

 

Figur 6-7. Exempel på genomsläpplig beläggning i 
form av gräsarmerad betongbeläggning 
(Stockholms Vatten och Avfall, 2017). 
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6.2.5 Skelettjord 

Skelettjord är ett material med en stor andel porvolym som möjliggör magasinering av 
vatten även under hårdgjorda ytor. Den kan bestå av makadam eller granitsten med 
storleken 100/150 mm vilket efter kompaktering skapar en porvolym på 0,3 - 0,4. En 
rekommendation är att tillsätta en blandning av kompostjord och biokol till skelettjorden för 
att få till en effektivare fastläggning av partiklar och rening av dagvattnet. Biokol består av 
förkolnade kvistar och grenar som gynnar växtligheten genom att hålla vatten och näring 
samtidigt som det förbättrar syresättningen av marken. Ovanpå skelettjorden anläggs ett 
infiltrations- och luftningslager av finare fraktion (cirka 32–63 mm).   

Samtidigt som dagvattnet fördröjs sker det även en rening av metaller och suspenderat 
material. För suspenderad substans är den genomsnittliga reningsgraden över 80 %, för 
kväve cirka 50 % och för samtliga tungmetaller över 50 %. Skelettjorden bör kombineras med 
träd och andra växter för att ytterligare öka reningsförmågan. När skelettjorden kombineras 
med växtlighet, benämns anläggningen istället ofta för växtbädd. I Figur 6-8 nedan visas hur 
en skelettjord skulle kunna se ut.  

 

 

Figur 6-8. Exempel på magasinering av vatten under hårdgjord yta (Trafikkontoret, 2009). 

6.3 Scenario 1 

Utgångspunkten i lösningsförslag för scenario 1 är att dagvattnet inom planområdet ska 
omhändertas på en del av planområdet som ska förbli naturmark. Den yta inom 
planområdet som bedöms som mest lämplig till att omhänderta dagvattnet från 
planområdet är det låglänta området i det nordöstra hörnet. Den ytan bedöms som mest 
lämplig eftersom det är planområdets lågpunkt och då nyttjas områdets topografi till att 
skapa ett hållbart dagvattensystem. 

Dagvattnet ska då ledas från bostadstomterna, till diken eller ledningar längs vägarna som 
sedan leder dagvattnet till det låglänta området i den nordöstra delen av planområdet som 
då förblir naturmark och förväntas kunna fungera som en nedsänkt infiltrationsyta. Om 
makadamdiken väljs som bostadsområdets avvattningssystem till den naturliga 
infiltrationsytan kan infiltrationsytan minskas något eftersom makadamdiket i sig bidrar med 
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fördröjning. Anläggs markförlagda ledningar bör den naturliga infiltrationsytans storlek inte 
reduceras. Ett tredje alternativ är att ha vanliga gräsdiken som avledning till infiltrationsytan. 
Vanliga gräsdiken har en vissa infiltration men mycket mindre än makadamdiken. Huruvida 
en fördröjningsvolym behövs i transportvägen går inte att fastställa utan undersökning av 
jordlagerföljd och grundvattennivå i infiltrationsytan. Om infiltrationsytan bedöms ha 
kapacitet att omhänderta hela utjämningsvolymen behövs ingen ytterligare 
fördröjningsvolym i bostadsområdets avledningssystem. 

Detta dagvattensystem nyttjar då den befintliga topografin i planområdet vilket betyder att 
plankartan bör anpassas utifrån att naturmarken i det nordöstra området ska bevaras. 
Dagvattnet från bostadsområdet och vägarna leds till den nedsänkta infiltrationsytan via 
makadamdiken där både fördröjning och viss rening sker. Därför förespråkas makadamdiken 
framför ledningar. En skiss över lösningsförslaget presenteras i Figur 6-9. Ritningen ska inte 
ses som en färdig plan utan visar ungefärlig erforderlig area för dagvattenlösningarna i 
planområdet.  

Valet av detta område som infiltrationsyta kommer dock med vissa förbehåll och bland 
annat bör jordföljd och grundvattennivå undersökas för att fastställa områdets lämplighet 
som infiltrationsyta. 
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Figur 6-9. Förslag på hållbar dagvattenhantering för scenario 1 med infiltrationsyta på naturmark inom det 
nya bostadsområdet vid Banelundsvägen. 

 

6.3.1 Infiltration på naturmark – förutsättningar och vidare undersökning 

Föreslaget dagvattensystem bygger på att dagvattnet ska ledas till naturmark där vattnet 
kan ansamlas och infiltrera. Den yta som bedöms som lämpligast som infiltrationsyta är 
lågpunkten i den nordöstra delen av planområdet, på grund av sitt topografiska läge. 
Bedömningen av denna yta kommer dock med vissa förbehåll och bland annat bör områdets 
jordföljd och grundvattennivå undersökas för att fastställa områdets lämplighet som 
infiltrationsyta. 

Enligt uppgifter hämtade från SGU består lågpunkten av sandig morän med ett jorddjup på 
0,3 till 2,4 m. Infiltrationskapaciteten för morän anges generellt till 47 mm/h (VAV, 1983) 
vilket betyder att infiltrationskapaciteten utifrån nämnda förutsättnings bedöms som goda.  
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För att ett naturmarksområde ska fungera som infiltrationsyta bör grundvattenytan ligga 
djupare än 0,5 m under markytan. Är grundvattennivån högre än så finns det en risk att 
dagvattnet inte kan infiltrera ner i marken i tillräckligt hög grad. Är grundvattennivån för hög 
så kan olämpligt stora mängder vatten ansamlas vid lågpunkten.  

Sammantaget bedöms de hydrogeologiska förutsättningarna troligtvis tillåta att lågpunkten 
används som en infiltrationsyta med fördröjning och rening av dagvatten. För att fastställa 
huruvida förslaget naturområde är lämpligt bör dock områdets jordföljd och 
grundvattennivå undersökas. 

Det är också viktigt att påpeka att information om jordart, jorddjup och grundvattennivåer 
hämtad från SGU bygger på modeller som ger rationaliserad bild av verklighet och naturliga 
avvikelser i modellerna kan förekomma. Med detta i åtanke rekommenderas att en grundlig 
geohydrologisk undersökning i området där lågpunkten är belägen genomförs. Det kan även 
vara aktuellt att undersöka grundvattenytans nivå nedströms om området för att undvika 
översvämning från eventuella inströmningsområden. Detta eftersom infiltration av det 
ökade dagvattenflödet kommer även leda till ökad grundvattenbildning. Bland annat bör 
grundvattennivån under Dalhemsleden undersökas för att säkerställa ut grundvatten inte 
strömmar ut i vägens avvattningssystem.  

Arean som lågpunktsområdet upptar i den planerade naturmarken och därmed arean som 
kan användas som en infiltrationsyta är ca 2340 m2. Om hela den erforderliga volymen på 
254 m3 sprids ut över hela den möjliga infiltrationsytan utan att det infiltrerar så medför det 
ett genomsnittligt vattendjup på ca 11 cm. Det betyder att om infiltrationskapacitet är runt 
47 mm/h och att grundvattennivån är djupare än 0,5 m så har infiltrationsytan sannolikt 
kapaciteten att fördröja ett dimensionerande 20-årsregn.  

Infiltrationsytan bör avvattnas via en brunn som placeras något upphöjt från lågpunktens 
marknivå för att undvika stående vatten under längre perioder efter höga flöden. Brunnen 
förses med en strypning som motsvarar det befintliga dagvattenflödet för att undvika ökad 
belastning på de befintliga ledningarna. 

6.3.2 Avledning från bostadsområdet 

För avledning av vatten från bostadsområdet till den naturliga infiltrations ytan kan 
dagvattnet avledas i makadamdiken, gräsdiken eller i ledningar. Makadamdiken har en störst 
fördröjningsvolym av de tre och behovet av makadamdiken kan balanseras mot den 
naturliga infiltrationsytans utjämningskapacitet, makadamdiken bidrar också med mest 
rening av de tre avledningsmetoderna. Gräsdiken har viss fördröjning genom infiltration 
medan dagvattenledningar inte har någon fördröjning.  

Makadamdiken rekommenderas ofta framför exempelvis vanliga diken är att de kan hålla en 
större volym vatten samtidigt som viss rening erhålls. På grund av renings- och 
fördröjningseffekterna har beräkningar för makadamdiken genomförts och då har 1 m bredd 
antagits som anläggningsyta. Dikenas dimensioner återfinns i Tabell 6-1.  

Eftersom dikenas främsta uppgift är att transportera vatten och inte att lagra vatten kan 
detta justeras utifrån förutsättningarna vid detaljplanering, men föroreningsberäkningarna 
utgår från tabellens dimensioner. Eftersom det finns goda infiltrationsmöjlighet i området, 
kan dikena anläggas utan tätskikt.  
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Tabell 6-1. Indata till föroreningsberäkningar för diken. 

Parameter Värde 

Area 240 m2 

Tjocklek reglervolym 100 mm 

Tjocklek filtermaterial 150 mm 

Tjocklek makadam 750 mm 

 

6.4 Scenario 2 

I syfte att omhänderta dagvattnet från planområdet enligt scenario 2 föreslås fördröjning 
och rening i en dagvattendamm där vattnet transporteras till dammen via makadamdiken 
längs gatorna. Detta förslag har valts eftersom relativt stora vattenmängder måste fördröjas 
inom området. Dessutom ger dammar god rening av de flesta föroreningar, bland annat bly 
som särskilt bör begränsas i och med att recipienten innehåller förhöjda halter. 

En skiss över lösningsförslaget presenteras i Figur 6-10. Ritningen ska inte ses som en färdig 
plan över damm och diken utan visar ungefärlig erforderlig area för den permanenta och 
totala vattenvolymen i dagvattendammen samt dikenas ungefärliga placering.  

Lösningsförslaget är alltså anpassat till den erhållna planritningen men visar ytanspråket som 
krävs för en robust dagvattenhantering. En lämplig placeringsförändring vore om dammen 
skulle kunna anläggas vid områdets lågpunkt i det nordöstra hörnet. Om plankartan enligt 
scenario 2 skulle följas behöver lågpunkten i nordöstra delen av planområdet fyllas igen 
samtidigt som planområdet höjdsätts så att huvudsaklig ytavrinning sker i sydlig riktning. 
Således anses detta lösningsförslag inte tillräckligt kostnadseffektivt. 
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Figur 6-10. Förslag på hållbar dagvattenhantering enligt planområdets utformning enligt scenario 2. 

6.4.1 Dagvattendamm 

En dagvattendamm med en permanent vattenyta föreslås som huvudsaklig dagvattenlösning 
i planområdet. Exempel på dimensionering av dammen återfinns i Tabell 6-2. I Tabellen visas 
dimensioner av den permanenta vattenytan och den totala ytan, det vill säga den yta 
dammen kommer uppta vid ett dimensionerande regn. Den permanenta vattenytan bör ha 
begränsat utflöde för att bibehålla vattennivån i dammen. Ett förslag av dammens 
utformning genererad i StormTac är presenterad i Bilaga 2. 
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Tabell 6-2. Dimmensioner för dagvattendammen. 

Parameter 
Permanent 

vattenspegel 
Totala damm-

ytan 

Area (m2) 300 480 

Vattendjup (m) 1 1,7 

Utflöde (l/s) 5 70 

Släntlutning 1:3 1:3 

Längd: bredd förhållande 1:2,5 1:1,25 

Inför eventuell anläggning av dagvattendamm måste noggranna hydrauliska beräkningar 
göras på in- och utflöde samt reglering. Dessa parametrar beror bland annat på tillåtet 
utflöde till befintliga dagvattenledningar, dimensioner av nya ledningar samt placering av 
dessa. Dessutom bör formen, djupet och växtligheten i dammen anpassas efter 
förutsättningarna på platsen och lokala lågpunkter. 

Avvattningen av dagvattendammen är beroende av dess placering. Det skulle det vara 
fördelaktigt om avvattning från dammen kunde ske till anslutningspunkt vid Blåbärsgatan, 
sydost om planområdet. Om detta inte är möjligt, behövs troligtvis pumpning till 
anslutningspunkt i Södra delen av Lingongatan eller Banelundsvägen (se Figur 3-2). 

6.4.2 Avledning från bostadsområdet 

Makadamdiken föreslås längs med de nya gatorna i området, för att transportera vatten från 
bostadsbebyggelsen från den norra och centrala delen av området till dagvattendammen i 
söder. Orsaken till att makadamdiken rekommenderas framför exempelvis vanliga diken är 
att de kan hålla en större volym vatten samtidigt som viss rening erhålls. I detta fall har 
makadamdiken med 1 m bredd antagits vid beräkning av anläggningsytans andel av 
reducerad area. Dikenas dimensioner återfinns i Tabell 6-3Tabell 6-2. Eftersom dikenas 
främsta uppgift är att transportera vatten och inte att lagra vatten kan detta justeras utifrån 
förutsättningarna vid detaljplanering, men föroreningsberäkningarna utgår från tabellens 
dimensioner. Eftersom det finns god infiltrationsmöjlighet i området, kan dikena anläggas 
utan tätskikt.  Detta är lämpligt om det finns goda förutsättningar för att bibehålla en 
permanent vattenspegel i dagvattendammen. Om inte, kan en kontinuerlig vattentillförsel 
från diken föredras. 

Tabell 6-3. Indata till föroreningsberäkningar för diken. 

Parameter Värde 

Area 360 m2 

Tjocklek reglervolym 100 mm 

Tjocklek filtermaterial 150 mm 

Tjocklek makadam 750 mm 

 

6.5 Förslag till planbestämmelse 

I detaljplanen för Banelundsvägen, del av Skuggan, föreslås att ytan med naturmark 
(markerat med grönt i Figur 6-9) i det nordöstra området bevaras för att vara en del i 
planområdets framtida dagvattensystem.  Inom denna naturmarksyta bör cirka 2340 m2 
avsättas till infiltrationsyta.  



 

Grap nr Uppdragsnummer Version 

19 215 605698 3.0 

 

  Sidan 42 (46) 

7 Skyfallshantering 

Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden som planområdets 
dagvattenlösning inte är dimensionerad för att klara. Det är därför viktigt att planera 
höjdsättningen så att dagvattnet kan avrinna bort från byggnader via sekundära 
avrinningsvägar vidare ut på närliggande lokalgator, grönytor eller vattendrag. Vid den 
planerade exploateringen är det viktigt att vattnet ska kunna avledas bort från byggnader för 
att undvika översvämning och skador på byggnader. Byggnaderna bör alltså ligga högre än 
intilliggande mark och gårdsyta minska risken för skador på hus och grundläggning. 

SMHI definierar skyfall som ett regn där det faller cirka 50 mm inom en timme (SMHI, 2019). 
Eftersom planerade dagvattenanläggningar är dimensionerade för ett 20-årsregn, som för 
varaktigheter 10–120 minuter blir ca 18–40 mm (Svenskt Vatten, 2016), innebär det att en 
stor del av de förväntade nederbördsvolymerna vid ett skyfall kommer att ledas nedströms.  
Därför är det av stor vikt att det inom planområdet inte finns instängda områden där vatten 
kan ansamlas och skada byggnader.  

Vid skyfall bör de sekundära avrinningsvägarna leda vattnet till den oexploaterade 
naturmarken. I dessa områden tillåts marköversvämning vid extremregn. Om naturmarken i 
sin tur blir helt översvämmat bör vattnet därifrån kunna bredda ut till de omgivande vägar 
för vidare transport mot recipienten. En översikt av sekundära avrinningsvägar vid extrem 
nederbörd framgår av Figur 7- för scenario 1 och Figur 7-2 för scenario 2.  
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Figur 7-1. Avrinningsriktning vid extrem nederbörd för planområdes utformning enligt scenario 1. 
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Figur 7-2. Avrinningsriktning vid extrem nederbörd för planområdes utformning enligt scenario 2. 
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8 Slutsats  

Flödesberäkningarna visar att de planerade förändringarna inom utredningsområdet 
kommer medföra ökade dagvattenflöden om dagvattnet inte omhändertas. Utan 
dagvattenåtgärder resulterar ombyggnation i en flödesökning på cirka 343 % för hela 
utredningsområdet samtidigt som dagvattnet inte renas innan utsläpp mot recipient. 
Föreslaget dagvattensystem för planområdet beräknas ge en fördröjningsvolym på i totalt 
254 m3 vilket säkerställer att det dimensionerande flödet inte ökar vid ett 20-årsregn.   

Det primära förslaget för en hållbar dagvattenhantering inom planområdet är att dagvattnet 
ska omhändertas på en del av planområdet som förblir naturmark. Den yta inom 
planområdet som bedöms som mest lämplig till att omhänderta dagvattnet från 
planområdet är det låglänta området i det nordöstra hörnet. Den ytan bedöms som mest 
lämplig eftersom det är planområdets lågpunkt och då nyttjas områdets topografi till att 
skapa ett hållbart dagvattensystem. Bedömningen gäller dock endast under vissa 
förutsättningar och för att fast områdets omhänderta dagvatten behövs vidare 
undersökningar, däribland en geoteknisk undersökning och en mätning av grundvattennivån.  

Beräkningar med mjukvaruprogrammet StormTac visar att förväntade halterna och 
årsmängder för förorenande ämnen kommer att minska om föreslagna dagvattenåtgärder 
genomförs.  

Sammantaget beräknas därför exploateringen, tillsammans med de föreslagna åtgärderna 
för dagvattenhanteringen, minska belastning på såväl dagvattennätet som recipienten.  
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