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Detaljplan för 
 

Strömsbacka, Josefsdalsvägen 
Del av fastigheten Kristina 4:241 
Sala kommun, Västmanlands län 
- normalt planförfarande 
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SAMMANFATTNING 
 Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättas för att identifiera, beskriva och 

bedöma miljöpåverkan gällande detaljplanen för Strömsbacka, Josefsdalsvägen, 
del av fastigheten Kristina 4.241. De faktorer som konsekvensbeskrivits är på-
verkan Stadsbild/fysiska ingrepp, Väg och järnvägsbuller, Tätortsnära friluftsliv, 
Strandskydd, Fornlämningar samt Förorenad mark.  

Åtgärder som vidtagits för att minimera miljöpåverkan är framförallt att ingen ny 
bebyggelse föreslås inom strandskyddsområdet. Gångstråk med betydelse för 
tätortsnära friluftsliv kommer att finnas även i föreslagen detaljplan. Värdefull 
vegetation bevaras. Riktlinjer för buller klaras. En arkeologisk utredning ska gö-
ras för att fastställa om det finns fornlämningar inom planområdet.  

INLEDNING 

Syfte Syftet med upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att iden-
tifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som detaljplanen, vid 
ett genomförande, innebär.  

Tidigare ställningstagan-

den 

Sala kommun, miljö- och utvecklingsenheten, har utfört en behovsbedömning 
för detaljplanen. Där beslutades att planen kan antas medföra betydande miljö-
påverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen ska 
upprättas.  

Omfattningen av och detaljeringsgraden för MKB:n kommer, i enlighet med 
miljöbalkens 6 kap 12§, samrådas med Länsstyrelsen i Västmanland i samband 
med plansamrådet.  

Sammanfattning av pla-

nens innehåll 

Planens syfte är att: 

Möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av radhus och flerfamiljshus. Totalt 
medger detaljplanen ytterligare ca 100 bostäder. 

Planområdet gränsar i norr mot Josefsdalsbäcken. I söder avgränsas planområdet 
av Josefsdalsvägen, i väst mot Videgatan och befintlig villabebyggelse och i öster 
mot Silvermyntsgatan. 

Förhållande till andra pla-

ner och program  

I översiktsplanen för Sala tätort, antagen 1991, redovisar markanvändningen 
flerbostadshus för västra delen av planområdet samt naturpark för östra delen av 
planområdet. 

Området är ej detaljplanelagt. 
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Miljökvalitetsmål 

 

Nedan beskrivs de relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn, enligt MB 
6 kap § 12 punkt 5, som planen ska beakta.  

God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas 

Regionala delmål: 

Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program 
och strategier för:  
- Hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas tillvara och utvecklas.  
- Hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras 
och utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas.  
 
Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvär-
den som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 
% till år 2010 jämfört med år 1998. 
 
Detaljplanen kommer att medföra ny bebyggelse för bostadsändamål och ande-
len hårdgjord yta kommer att öka inom föreslagen plan.  

Bebyggelsen placeras utifrån befintlig bebyggelsestruktur. Karaktären med be-
byggelse i parkliknande miljö kommer att bevaras.  

Målet på högst 55 dBA ekvivalentnivå uppfylls. 

Levande sjöar och vatten-

drag 

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livs-
miljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kul-
turmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall 
bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.  

Regionalt delmål: Sjöar, stränders och vattendrags stora betydelse för friluftslivet 
och för djur- och vattenlivet värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt 
genom god efterlevnad av strandskyddsbestämmelserna.  

I förslag till detaljplan kommer strandskyddet på 25 meter inte att påverkas. De 
befintliga möjligheterna till strövområden invid Josefsdalsbäcken kommer beva-
ras varför detaljplanen inte kommer strida mot miljökvalitetsmålet eller det reg-
ionala delmålet. 
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Nollalternativ 
 

Miljöns sannolika utveckling och miljöförhållandena om planen inte genomförs 
har beskrivits nedan, i enlighet med MB 6 kap 12 § punkt 2.  

 Om planförslaget ej genomförs, nollalternativet, kommer området behålla sin 
karaktär med flerfamiljsbebyggelse i väster och naturparkskaraktär i den östra 
delen.  

Rimliga alternativ 
 

De rimliga alternativen med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd 
identifieras, beskrivs och bedöms nedan i enlighet med MB 6 kap 12§.  

 I och med att detaljplanen inte påverkar strandskyddet och de kända kulturhisto-
riska värdena har inga andra alternativ förutom nollalternativet och föreslagen 
detaljplan studerats.  
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BEFINTLIGA MILJÖFÖRHÅLLANDEN SAMT MILJÖPÅVERKAN 

Betydande miljöpå-
verkan 

Nedan redovisas de befintliga förhållanden samt miljökonsekvenser av föreslagen 
plan, enligt 6 kap 12 § punkt 2 MB, för de frågeställningar, som i behovsbedöm-
ningen ansetts kunna innebära betydande miljöpåverkan eller gränsa till bety-
dande miljöpåverkan.  

Stadsbild/fysiska ingrepp Befintlig situation 
Planområdet ligger i ett område som utgör gräns mellan stad och landsbygd. 
Områdets karaktär är ett öppet landskap med lägre bebyggelse. Josefsdalsbäcken 
med sin strandvegetation samt raden med äldre lindar är tydliga landskapsele-
ment i öst/västlig riktning. 

Planområdet gränsar i väster mot befintlig villabebyggelse. Bebyggelsen norr om 
planområdet har en mer lantlig karaktär, här finns även Återvinnings-varuhuset. 

Josefsdalsvägen följer planområdet i söder. Josefsdalsvägens östra del går genom 
ett öppet landskapsrum och vägen har här landsvägskaraktär med ett långt av-
stånd till bebyggelse. I den västra delen stärks kontakten med bebyggelsen som 
här finns på båda sidor av vägen. 

Miljöpåverkan 
I förslaget föreslås punkthus i 5 våningar som följer den äldre vägsträckningen 
längs raden med lindar. De för området höga husen får ett tydligt stöd av de 
stora lindarna. Josefsdalsvägen får en mera stadsmässig karaktär och gränsen 
mellan stad och landsbygd flyttas norr om planområdet. 

Befintlig bostadsbebyggelse i den västra delen av planområdet behåller sin karak-
tär av bostadsbebyggelse i parklandskap. 

Landskapet kring Josefsdalsbäcken påverkas inte av förslaget, där bevaras natur-
marks- och parkkaraktären likt dagens situation. 

 

Ras, skred, sättningar  

 

Befintlig situation 
En översiktlig geoteknisk utredning är gjord. Området utgörs av ett sedimentom-
råde på morän på berg. Sedimenten utgörs av lera med en mäktighet av ca 1,5-8,5 
m i de planerade huslägena. 

Den naturligt lagrade leran är av torrskorpekaraktär till ca 2,5-3,0 m djup. Lerans 
skjuvhållfasthet under torrskorpan har på grund av lerans fasthet inte kunnat 
bestämmas. 

Lerans medelportryck antas ligga i nivå med torrskorpans underkant. Den verk-
liga grundvattennivån ligger troligtvis något över bäckens vattennivå. 

Miljöpåverkan 
Belastning från föreslagen bebyggelse kan ge sättningar. Avschaktning minskar 
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sättningsrisken. 

Den geotekniska utredningen bör kompletteras med 2 st CTP-sonderingshål 
samt med några viktsonderingspunkter, för att möjliggöra grundberäkningar som 
inte medför risk för sättningar och ras.  

 

Väg- och järnvägsbuller Befintlig situation 
De befintliga byggnaderna utsätts för vägtrafikbuller från Josefsdalsvägen. Fasa-
derna mot norr är dessutom utsatta för tågbuller.  

De planerade byggnaderna utsätts även för vägtrafikbuller från Silvermyntsgatan. 

Miljöpåverkan 
Fasader mot Josefsdalsvägen utsätts för ekvivalentnivå, 54-55 dBA och maximal-
nivå 74-76 dBA. 

Huset närmast Silvermyntsgatan utsätts för ekvivalentnivå 53 dBA vid fasad 
exponerad mot Silvermyntsgatan.  

Beräknade ljudnivåer från tågtrafiken utanför mest utsatta fasad är 59 dBA ekvi-
valentnivå respektive 82 dBA maximalnivå. 

Målvärden i ljudklass C som är aktuell ljudklass för planområdet är högst 55 dBA 
ekvivalentnivå utanför minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet och 
minst ett uteutrymme eller balkong i anslutning till lägenheten. 

I standarden anges värdet 54 dBA men med hänsyn till kopplingar till andra 
normer tillämpas normalt värdet 55 dBA. 

Med plankartans bestämmelser (se nedan) uppfylls målet 55 dBA vid samtliga 
fasader samt kravet på bullerskyddade uteplatser. Samtliga bostäder inom plan-
området kan med plankartans bestämmelser byggas utan att avsteg från gällande 
riktlinjer för buller behöver göras. 

 Bestämmelse i plankartan till alla byggrätter utom till den som ligger 
längst upp i nordväst: 

  m1 - Gemensam bullerskyddad uteplats skall anordnas med en maximal 
 ljudnivå på 70 dB(A) samt ekvivalent ljudnivå på 55 dB(A) som ej får 
 överskridas. Uteplatser/balkonger på bullrig sida utgör 
 därmed ett komplement. 

 Bestämmelse i plankartan till alla byggrätter: 

   m2 - Boverkets riktlinjer gällande ljudnivåer inomhus skall uppfyllas. 

 Bestämmelse i plankartan till byggrätten längst upp i nordväst: 

   m3 - Ekvivalent ljudnivå från tågtrafik skall inte överskrida 55 dB(A) vid 
 fasad. Exempel på bullerskydd anges i framtagen bullerutredning. 
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Gränsande bety-
dande miljöpåver-
kan 

 

Tätortsnära friluftsliv Befintlig situation 
Genom planområdet finns idag en gångstig som löper parallellt med men på 
varierat avstånd från Josefsdalsbäcken. 

Längs Josefsdalsbäcken växer en varierad lövträdsridå som avgränsar planområ-
det i norr. Vegetationen i den sydöstra delen av planområdet domineras av en 
äldre trädrad av lind som markerar en äldre vägdragning. Marken i anslutning till 
lindraden är öppen gräsyta. Längre västerut inom planområdet växer huvudsakli-
gen björk men det finns även några större tallar och mindre lövträd. Karaktären 
är öppen gräsyta med ett glest krontak 

Gårdsmiljön till befintlig bebyggelse består huvudsakligen av gräsytor med 
mindre träd av trädgårdskaraktär.  

I den nordvästra delen finns ett område med odlingslotter som används av när-
boende. 

Konsekvenser 
Gångvägen som löper parallellt med Josefsdalsbäcken bevaras men ges delvis en 
ny sträckning, värdet av den stärks med fler boende i området 

Den äldre trädraden med lindar sparas och föreslagen bebyggelse läggs utefter 
denna sträckning.  

Odlingslotterna tas delvis i anspråk av ny bebyggelse.  Det finns utrymme för 
fortsatt odlingsverksamhet inom föreslagen plan. 

Områdets lämplighet som odlingsområde fastsälls efter undersökning avseende 
förorenad mark.  

  

Strandskydd Befintlig situation 
För Josefsdalsbäcken finns ett strandskydd på 25 meter, marken inom den grän-
sen får ej bebyggas i föreslagen detaljplan. 

Vattendraget har relativt branta slänter vilket medför en rasrisk men även att den 
direkta tillgängligheten till vatten saknas från planområdet idag. 

Miljöpåverkan 
Inom strandskyddet föreslås ingen bebyggelse. Gångvägen längs Josefsdalsbäck-
en ges delvis en ny sträckning. Naturområdet utmed bäcken ska bevaras och ej 
iordningställas till att likna ett parkområde. Ambitionen är att minimera påverkan 
på friluftsliv och livsvillkor för växter och djurliv. 
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Fornlämningar Befintlig situation 
Det finns inga kända fornminnen inom de delar som är aktuella för bebyggelse. 

Miljöpåverkan  
En arkeologisk utredning avses göras under våren 2006 för att fastställa om det 
finns fornlämningar inom planområdet.  

Förorenad mark Befintlig situation 
Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av bly och kad-
mium. Källa för föroreningarna är Silvergruvan och de processer som använts 
för att förädla malmen. 

Provtagning har utförts 1992 inom planområdet men dock ej i de lägen där ny 
bebyggelse planeras. Provet visar på blyhalter mellan 80-460 mg/kg samt kadmi-
umhalt mellan 1-5 mg/kg. Halterna överskrider Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning vilket gäller för bostadsändamål.  

Miljöpåverkan 
Provtagningspunkten som utförts tidigare är nära befintlig bebyggelse i den 
västra delen av planområdet. Provtagning måste ske inom område för ny bebyg-
gelse. Resultatet av provtagningen ska sedan ligga till grund för eventuella åtgär-
der.  

 

Förebygga, hindra 
eller motverka miljö-
påverkan 

 

De åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka negativ miljö-
påverkan enligt 6 kap § 12 punkt 7 beskrivs nedan.  

 Vegetationen och strandskyddet kring Josefsdalsbäcken påverkas inte av föresla-
gen detaljplan vilket även skyddar områdets värde för tätortsnära friluftsliv.  

Befintlig äldre trädrad med lindar sparas och utgör ett viktigt landskapselement i 
föreslagen plan. 

Områdets karaktär av bostäder i parklandskap skall tillvaratas inom den del av 
planområdet där ny bebyggelse föreslås.  

MILJÖBEDÖMNING, UPPFÖLJNING OCH BEVAKNING 

Hur har bedömning-
en gjorts 

 

Hur bedömningen gjort, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ 
och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes redovisas 
nedan i enlighet med 6 kap 12 § punkt 8 MB. 

 Utifrån den genomförda behovsbedömningen beslutades, att de faktorer som 
skall konsekvensbeskrivas utifrån betydande miljöpåverkan är påverkan Stads-
bild/fysiska ingrepp, Väg och järnvägsbuller, Tätortsnära friluftsliv. Gränsande 
till betydande miljöpåverkan är Strandskydd, Fornlämningar samt Förorenad 
mark.  



 
- Miljökonsekvensbeskrivning för Strömsbacka, Josefsdalsvägen - 

 
 

 

 

10(10) 

Sala kommuns regionala delmål avseende god bebyggd miljö påtalar vikten av att 
de tätortsnära vatten- och grönområdena bevaras och att andelen hårdgjord yta 
inte ökar. Föreslagen bebyggelse ökar andelen hårdgjord yta inom planområdet 
men stor vikt läggs på att inte minska områdets värde för det tätortsnära frilufts-
livet.  

Föreslagen plan flyttar gränsen mellan stad och landsbygd norr om Josefsdals-
bäcken. Den föreslagna bebyggelsen bedöms ge Josefsdalsvägen en tydligare 
karaktär av stadsgata vilket bidrar till hela planområdet tydligare knyts till stadska-
raktären. 

 

Uppföljning och be-
vakning 

 

Nedan redovisas de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av 
den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan medföra, i en-
lighet med 6 kap § 12 punkt 9. 

 I bygglovhanteringen kontrolleras att plangränsen för strandskydd inte över-
skrids med bebyggelse. 

I bygglovhanteringen kontrolleras att lägenheterna motsvarar de krav som ställs 
för att ljudklass C skall uppnås enligt redovisning under väg- och järnvägsbuller. 

I bygglovhanteringen kontrolleras att bullerskyddade uteplatser tillskapas. 

I bygglovhanteringen kontrolleras att grundberäkningarna inte medför risk för 
sättningar och ras. 

Efter en provtagning avseende förorenad mark ges förslag som redovisar hur 
eventuella problem med förorenad mark skall lösas för att området skall uppfylla 
kraven för känslig markanvändning. Detta förslag skall redovisas innan bygglov 
för fastigheten kan ges. 

MEDVERKANDE  

 
Håkan Svärd   Planarkitekt, Sala kommun 

Lisa Trobeck                           Miljöingenjör, Sala kommun 
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