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Detaljplan för 
 

Kvarteret Svanen mfl, Norra Ängshagen, Sala 
Sala kommun, Västmanlands län 
- enkelt planförfarande 

 

P L A N –  O C H  G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G 
 

HANDLINGAR 
Till planen hör följande handlingar: 
• Plan- och genomförandebeskrivning, 2007-11-26, rev 2008-01-30 
    Bilaga: Miljöbedömning av detaljplan, 2007-08-02  
• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2007-11-27, rev 2008-01-18 
• Utlåtande, 2008-01-30 
• Fastighetsägareförteckning, 2007-11-09 (ej som bilaga) 
Övriga utredningar: 
• Bullerutredning, 2008-01-23 
• Markundersökning, 2007-12-21 

Planområdets läge 
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INLEDNING 
Sammanfattning I planområdet uppförs bostadsbebyggelse som inrymmer ett tjugotal bo-

städer i småhus. Området utformas med småskalig bebyggelse och inslag 
av parkmark, och trafikförsörjs via lokalgator.  

Planens syfte Planens syfte är att skapa ny bostadsbebyggelse i form av småhus på norra 
Ängshagen. 

Plandata 
Lägesbestämning, mark-
ägoförhållanden och areal 

Planområdet, som idag utgörs av ängsmark, begränsas av ett bostadsom-
råde med tvåvåningshus i rött tegel i väster, öppna gräsytor i norr och ös-
ter samt av Ängshagenskolan i söder. Området ligger ca 1,5 km söder om 
Sala centrum, och områdets areal är ca 42 000 kvm. Fastigheten heter 
Kristina 4:14, och ägs av Sala kommun. 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer I Plan för Sala ekokommun från 2001 anges att; 

- detaljplan krävs för nybyggnad i området.   

- ny bostadsbebyggelse skall i första hand utformas som småhus med höga 
estetiska värden, väl anpassade i färg, form och storlek, till byggnadsplat-
sens förutsättningar. 

-natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god tillgäng-
lighet ska värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett 
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hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. 

-byggnader och anläggningar lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt, så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och and-
ra naturresurser främjas. 

Detaljplaner Området har tidigare varit planlagt för bostäder dp 3562, men den del av 
planen som inbegriper aktuellt område upphävdes 1999, dp 3974, då den 
inte aktualiserats på 20 år. 

Frågan att tillskapa nya bostäder på Ängshagen har varit aktuell sedan någ-
ra år tillbaka. I kommunens bostadsförsörjningsprogram, framtaget 2003, 
redovisas Ängshagen som ett område för nya bostäder. 

Miljöbedömning Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan (BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § 
genomföras. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifie-
ras, beskrivs och bedöms. 

Miljöbedömningen har föregåtts av en behovsbedömning som utförts av 
Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. 
Enheten anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär betydan-
de miljöpåverkan, varför ingen MKB avses upprättas. Se förslag till beslut i 
bilaga till detta dokument. 

Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-03-20 § 47 att frågan om 
att tillskapa fler bostäder på norra Ängshagen i Sala ska prövas genom 
upprättande av ny detaljplan.  

FÖRUTSÄTTNINGAR,  FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 
 

Mark och vegetation Området består av plan ängsmark. Vegetationen består av gräs. 

Läplantering Kring bostadsområdet skall läplantering anläggas, för att skydda mot vind 
och ge det en rumslig form. Det är även viktigt att bostadsområdet får ett 
stöd i landskapet. Läplanteringen bör utformas på ett stadsmässigt vis för 
att betona karaktären av att detta är ett bostadsområde i staden. 
 

Geotekniska förhållanden Enligt geoteknisk undersökning utförd av VIAK AB,  1977, utgörs mar-
ken av lera. Djupet till fast botten varierar mellan 3 och 4 meter i området. 
En provtagning avseende markföroreningar inom och intill planområdet 
har utförts i november 2007 av Sweco Viak, som noterade att översta jord-
lagret består av mulljord och längre ned finns torrskorpelera. 

Sammantaget påvisar detta att delar av marken inom planområdet har 
mäktig lerhalt. Marken bedöms dock vara byggbar.  
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Kompletterande geotekniska utredningar bör genomföras före byggstart, 
för att utreda grundläggningsförhållanden för respektive byggnad. 

  

Förorenad mark Inom Sala tätort har genomförda markstudier visat på förhöjda halter av 
bly och kadmium. Källa för föroreningarna är Silvergruvan och de proces-
ser som använts för att förädla malmen. 

En provtagning inom och intill planområdet har utförts i november 2007 
av Sweco Viak (Översiktlig miljöteknisk markundersökning av kvarteret 
svanen och Örnen, 2007-12-21). Marken har undersökts vad avser metall-
föroreningar samt eventuella bekämpningsmedel från jordbruksverksam-
het. 

En lätt förhöjd halt av bly har påträffats i området. Proverna visar på bly-
halter på 22-81 mg/kg. Samlingsprovet från hela området visar på en halt 
avseende bly på 63 mg/kg. Proverna avser marknivån 0,0-0,5 m. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för ”känslig markanvändning” 
(KM), för bostadsändamål är 80 mg/kg, och bedömningen är att hälsoris-
ken avseende exponering av bly inom planområdet är mycket liten, utifrån 
aktuell markundersökning. 

Med hänvisning till ovan bedöms detaljplanens föreslagna markanvänd-
ning, bostäder, kunna uppföras utan att åtgärder vidtas. 

Radon                                   Kommunens radonriskkarta, från 1995, visar att programområdet ligger 
inom högriskområde för markradon. Ny- och tillbyggnad av bostadshus 
skall därför uppföras i radonsäkert alternativt radonskyddat utförande, om 
inte exempelvis geoteknisk kartläggning på platsen indikerar annat. 

Fornlämningar Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Om sådan på-
träffas vid markarbeten skall anmälan göras till länsstyrelsen. 

Utdrag ur karta som redovisar lerdjup och planområdets ungefärliga utbredning 
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Bebyggelseområ-
den 

 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Närmast väster om områ-
det finns flerbostadshus i tvåvåningar i rött tegelförlagda i täta grupper. Åt 
söder ligger Ängshagenskolan, en låg byggnad med formen av en halvcir-
kel vänd åt söder, med röd träfasad. Åt norr och öster finns ängsmark.  

  
Planområdet inrymmer tjugotre friliggande småhus i högst en våning, un-
dantaget tre villor i västra delen av området, på tomter i storlekarna mellan 
900-1400 kvm. Minsta tomtstorlek för friliggande hus är 900 kvm och 
byggarean är max 20 % av fastighetsarean.  
 
För att förstärka karaktären utmed den trädallé som planeras i nordsydlig 
riktning, placeras husen i västra delen av området, utmed förgårdsmark 
parallellt med tillkommande gata . Dessa villor ska vara i två våningar och 
ha sadeltak med tegelröda takpannor, för att ge ett enhetligt intryck och 
betona axeln mellan skolan och infarten till Ängshagen området. 

Husen ligger samlade runt en vägslinga, med ett parkstråk som löper ge-
nom området i nordsydlig riktning och där en lekplats ska anläggas i den 
centrala delen av parken. Det finns flera släpp mellan tomterna som med-
ger flertalet rörelser från/till området. 
 
Solförhållandena är goda då det är öppen mark som bebyggs, med luftiga 
tomter och låga hus. 
 

Vy norrifrån som visar befintlig bostadsbebyggelse och skolan i bakgrunden.  
Planområdet ligger åt vänster i bilden. 
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Offentlig service Direkt söder om planområdet finns Ängshagenskolan med årskurs upp till 
år 6 samt förskola.   

Kommersiell service Matvarubutik, mm finns ca 500 meter norr om planområdet och nås via 
kringliggande gång- och cykelvägar. Området ligger ca 1,5 km söder om 
Sala centrum. 
 

Tillgänglighet Planområdets marknivåer är sådana att goda förutsättningar finns för att 
god tillgänglighet ska kunna uppnås inom fastigheterna. Tillgängligheten 
för handikappade inom området ska vara god och handikappnormer föl-
jas. 

Friytor 
 

Lek och rekreation Ny lekplats kommer anläggas inom planområdet i den parkmark som ska-
pas i området. 

Området ligger i direkt anslutning till ett grönområde med skog söderöver 
som används för rörligt friluftsliv och av skolan. Den gång- och cykelväg 
som leder söderöver leder in ett vackert landskapsrum ned mot de gamla 
radbyarna Norr och Sör Kivsta. Bråstaskogen i väster nås genom gångvä-
gar. Detta skogsområde, med många naturliga gångstigar, utnyttjas flitigt 
av bär och svamplockare 

Illustrationsplan över området 

 II våningar 

 I våning 
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Gator och trafik 
 

Gatunät, gång, cykel- och 
mopedtrafik 

Gång- och cykeltrafik kommer ske på kringliggande gång-och cykelvägar 
som är väl utbyggda.. Ny gång- och cykelväg avses även anläggas i nord-
sydlig riktning och ansluta till tunneln under Sörskogsleden mot Kungs-
ängsskolan.  

Genom planområdet anläggs nya lokalgator i en slinga. Tillfart kommer i 
ett första skede ske från söder, på en sträcka som sedan ersätts av ett gång-
och cykelstråk, när ny angöringsgata från väster anläggs.  

 

Infart sker söderifrån i första skedet för att i ett andra skede ske västerifrån 

Parkering All parkering av bil och cykel sker på egen tomtplats.  

Kollektivtrafik Tillgången till kollektivtrafik kommer vara god för boende inom planom-
rådet. Buss trafikerar Vintergatan på ca 300 meters avstånd från planom-
rådet. Järnvägsstation ligger inom 1,5 km avstånd. Här finns tillgång till 
både buss eller tåg.  

Namnförslag på vägar, och 
kvarter 

De nya vägarna som anläggs ges namnen Kometgatan och Stjärngatan, i 
enlighet med de tidigare gatunamnen inom Ängshagen som har namn efter 
planeter och liknande fenomen. 

Kvarteren ges namnen Svanen och Örnen, i enlighet med de tidigare kvar-
tersnamnen, där kvarteren ges namn efter stjärnbilder. Dessa stjärnbilder 
finns på norra stjärnhimlen, precis som detta planområdet på norra Ängs-
hagen. 

Infart skede I 

Infart skede II 
Kometgatan 

Stjärngatan 
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Störningar 
 

Buller Boverkets riktvärden utomhus anger dels ekvivalent ljudnivå per dygn, 55 
dB, och dels maximal ljudnivå, 70 dB för uteplats. Riktvärdet får överskri-
das högst fem gånger per max trafiktimme under dag/kväll (06.00-22.00). 

Vad avser vägbuller, så är området relativt lågtrafikerat. Ny bebyggelse 
kommer alstra ett mindre antal nya fordonsrörelser i området som endast i 
marginell utsträckning kommer påverka befintlig bullersituation inom och 
utom planområdet. 

Förenklade bullerberäkningar av vägtrafikbuller påvisar att planområdet 
inte skulle beröras av ljudnivåer över Boverkets riktlinjer från Sörskogsle-
den. 

Planområdet ligger ca 160 meter västerut från ”Tärnarakan” riksväg 70 
med 5340 fordon per årsmedeldygn år 2001, varav tung trafik 10 %. Fram 
till år 2010 bedöms trafiken öka med ca 20 procent, och lastbilstrafiken 
öka med ca 25 procent. Mot riksväg 70 finns en jordvall planterad med 
buskar och träd. Planområdet ligger ca 200 meter söder om Sörskogsleden, 
med 4500 fordon per årsmedeldygn, varav tung trafik 10 %, år 2010. 

Bullerberäkningar avseende vägbuller från riksväg 70, Tärnarakan, utförda 
januari 2008 av Trivector Traffic, påvisar ekvivalenta bullervärden (räkna-
de på år 2010) på 49 dB och maxvärde 54 dB för den tomt som har högst 
bullervärden, (den sydöstligaste tomten). Med uteplats påräknas 3 dB pga 
reflektioner från fasad, och skulle uteplats placeras i det östligaste läget på 
tomt invid husfasad, innebär det att som mest blir det 52 dB, dvs under 
Boverkets riktlinjer. 

Vad avser tågbuller, är avstånd till järnväg ca 190 meter. Området berörs ej 
av ekvivalent ljudnivå över riktvärden från järnväg. För den sydöstligaste 
tomten påvisar bullerberäkningar avseende tågbuller utförda januari 2008 
av Trivector Traffic ekvivalenta bullervärden på 52 dB. Planområdet be-
rörs i sin östra del av maximal ljudnivå mellan 70-75 dB(A). Detta värde är 
max fyra gånger per max trafiktimme under dag/kväll och därmed 
överskrids inte riktvärdet för uteplats, vad avser maximal ljudnivå.  

 

 

 

 



 
- Planbeskrivning för Kv Svanen mfl, Norra Ängshagen, Sala - 

 
 

 

9(11)

 

 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp De nya fastigheterna ligger inom kommunens verksamhetsområde för 
vatten och avlopp.  

Dagvattenhantering: minst 50 % av dagvattnet från fastighet bör fördröjas 
innan det ansluts till kommunens dagvattennät. Fördröjning kan ske ge-
nom att takvattnet helt eller delvis släpps, via stuprör med utkastare, ovan 
mark. 

Fjärrvärme  Området avses anslutas till fjärrvärmesystemet.  

El Planområdet avses anslutas till omkringliggande elnät, tillhörande SHE. 

Avfall Miljöstationer i kommunal regi, för sorterat avfall, finns på ca 200-400 
meters avstånd. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 
Tidplan Detaljplanen bedrivs med enkelt planförfarande under Bygg- och miljö-

nämnden. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräk-
nade tidpunkter för olika beslut.  

Sörskogsleden 

Tåg S
ala/R

ansta 
R

iksväg 70 

Planområde 

Karta över planområdet i förhållande till vägar och tåg. 
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Nov 2007, Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om samråd 2007 
Samråd i 3 veckor 
Jan 2008, Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om antagande  

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter 
justeringen av nämndens protokoll. Därefter kan bygglov ges för åtgärder i 
överensstämmelse med detaljplanen.  

Anläggning av lokalgatorna Kometgatan och Stjärngatan, beräknas vara 
klara till hösten 2008 med gruskörbana. Asfaltering av gatorna beräknas 
vara klar hösten 2009. Angöring till dessa sker första tiden från söder, en 
gatusträckning som kan ersättas av ett gång- och cykelstråk när ny angö-
ringsgata från väster anläggs. 

VA-ledningar kommer byggas ut första halvåret 2008. 

Park, läplantering, natur och lekplats kommer att anläggas 2010. 

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning /  
Huvudmannaskap 

Kommunen ansvarar för planläggning, anläggning av gata och allmän 
platsmark, fastighetsbildning och försäljning av tomter.  

Byggherren/markägaren har ansvar för anläggnings- och byggnadsarbeten 
inom kvartersmark.  

Sala kommun är huvudman för allmän plats inom området. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning Detaljplanen ger underlag för lantmäteriförrättning och bildandet av nya 

fastigheter.  

Ekonomiska frågor 
Planekonomi För att genomföra detaljplanen uppstår exploateringskostnader för an-

läggning av nya gator, gång- och cykelstråk samt parkmark mm. Värdet av 
tomterna som tillskapas bedöms uppväga kostnaderna. 

Anläggningsavgift för VA kommer att debiteras fastighetsägare enligt gäl-
lande VA-taxa.  

Telenät anslutes till respektive fastighet efter särskilt avtal mellan fastig-
hetsägare/byggherre och bekostas av fastighetsägare/byggherre. 

Elnät anslutes till respektive fastighet bekostas av fastighetsäga-
re/byggherre. 

Planavgiften tas ut i samband med bygglovet enligt gällande plantaxa. 
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Tekniska frågor 
Tekniska utredningar En geoteknisk utredning bör utföras före grundläggning senast i samband 

med byggprojektering och bekostas av byggherren. 

De tekniska utredningar som krävs för bygglov/bygganmälan och genom-
förande bekostas av byggherren. 

Medverkande tjänstemän 

 
Karin Samuelsson, Miljöingenjör 
Anders Dahlberg, Markhandläggare 
Lars Modin, VA-utredningsingenjör 

 
 
 

 Petra Pertoft 
 planarkitekt  

 


