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Detaljplan för 
 

STRÖMSBACKA, JOSEFSDALSVÄGEN  
Del av fastigheten Kristina 4:241 
Sala kommun, Västmanlands län 
- normalt planförfarande 
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Planområdets läge 
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HANDLINGAR 

 Till planen hör följande handlingar: 

 Planrogram, 2005-08-19 (ej med i utskicket) 

 Samrådsredogörelse för program, 2005-09-29 (ej med i utskicket) 

 Samrådsredogörelse, 2006-02-17 

 Utlåtande 1, 2006-06-20 

 Utlåtande 2, 2006-07-10 

 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2005-11-30, rev. 2006-08-09 

 Planbeskrivning, 2005-11-30, rev. 2006-08-09 

 Genomförandebeskrivning, 2006-08-09 

 Miljökonsekvensbeskrivning, 2005-11-30, rev. 2006-08-09 

 Fastighetsägareförteckning (ej med i utskicket) 

Övriga utredningar etc: 

 Bullerutredning, 2006-06-20 

 Geoteknisk undersökning, 2005-11-16 

INLEDNING 
Planens syfte Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av radhus och fler-

familjshus. Totalt medger detaljplanen ytterligare ca 100 bostäder. 

Plandata 
Lägesbestämning Planområdet gränsar i norr mot Josefsdalsbäcken. I söder avgränsas planområdet 

av Josefsdalsvägen, i väst mot Videgatan och befintlig villabebyggelse och i öster 
mot Silvermyntsgatan. 
 

 
 
Bild 1 Planområdet 

Areal Planområdet är ca 3 ha stort. 
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Markägoförhållanden Marken inom planområdet ägs av Bygg och Fasad AB. 

Tidigare ställningstaganden 
Detaljplaner Området är ej detaljplanelagt. 

Program för planområdet Planprogram för Strömsbacka, Josefsdalsvägen har under tiden 25 augusti 2005 
till 16 september 2005 varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myn-
digheter, kommunala förvaltningar m fl.  Under denna tid fanns programmet 
även tillgängligt i Stadshusets entré och redovisat på kommunens webbsida. 

Inkomna synpunkter och ev. kommentarer finns redovisade i ”Samrådsredogö-
relse för program”, daterad 2005-09-29. 

Miljökonsekvens- 
beskrivning (MKB) 

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för aktuellt planområde. 

Kommunala beslut i öv-
rigt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2005-06-21 att upprätta detaljplan för 
Strömsbacka, Josefsdalsvägen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 
 

Mark Planområdet är relativt plant. Plushöjderna för den västra delen varierar mellan 
55 och 56 meter, mittdelen ligger på 54 till 55 meter och den östra delen ligger 
runt 53 till 54 meter.  Största variationen finns där marken lutar ner mot bäcken, 
där plushöjden för bäcken är cirka 50 meter och närmast omgivande kanter slut-
tar relativt brant upp mot 52 till 53 meter på planområdets sida. Norra sidan av 
stranden har däremot en flackare lutning. 

Vegetation Området utgörs av dels en bebyggd del i väster och en obebyggd del i öster som 
består av mark med bland annat lindar och björkar samt öppna gräsytor. I den 
sydöstra delen växer lindar på rad längs en äldre vägdragning. I plankartan finns 
en bestämmelse om att bevara hela trädraden utmed Josefsdalsvägen.  

Josefsdalsbäcken, med blandad lövskog på ömse sidor, rinner i områdets norra 
gräns. Områdets karaktär som naturområde ska behållas. 

I den nordvästra delen finns idag odlingslotter som delvis kommer att tas i an-
språk för ny bebyggelse. 
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Bild 2 Josefsdalsbäcken (planområdet till höger) 

 

 

 

Bild 3 ”Parken” i mittdelen – (Josefsdalsvägen i fonden) 
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Bild 4 Östra delen – (Silvermyntsgatan och raden med lindar i fonden) 

Geotekniska förhållan-
den 

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts av Geoprojektering. En 
kompletterande undersökningen föreslås i ett senare skede. Tvåvåningsbyggna-
derna kan förmodligen grundläggas direkt på mark. Femvåningshusen kan kräva 
utgrävning, där jordmassorna ersätts med lätt fyllning, exempelvis cellplast. Stabi-
litetsproblem bedöms ej finnas mot bäcken, om ej stora uppfyllnader görs. 

Bebyggelseområden 
 

Inom planområdet I planområdets västra del finns ett befintligt bostadsområde med fyra stycken 
flerbostadshus i två våningar med källare byggda 1936 som personalbostäder åt 
Salberga sjukhus. Dessa hus representerar en unik miljö med funktionalismens 
grundidéer bevarade i både gårdsrum och i stort sett oförvanskade huskroppar. 
En varsamhetsbestämmelse, att byggnadernas särdrag skall beaktas vid föränd-
ring, läggs in i detaljplanen. För att i en förtätningssituation i största mån bevara 
gårdskaraktären föreslås en byggrätt närmare Josefsdalsvägen för en byggnad 
med liknande proportioner som de befintliga. 

Vid en renovering av byggnaderna föreslås; att stänkputsen tas bort och ersätts 
av slätputs lika den befintliga underliggande putsen och avfärgas i den ursprung-
liga, gula kulören; att ytterdörrarna med fördel byts ut, alternativt kompletteras 
med en ny utsida som får tidsenligt utseende och att plåtskoningen i smygarna tas 
bort och ersätts med puts; att ett befintligt senare ditsatt enluftsfönster byts ut 
mot ett nytillverkat med ett ursprungligt fönster som förlaga; att de gamla ori-
ginalfönstren renoveras och förses med en extra glasruta i innerbågen för bättre 
värmeekonomi; och att, om möjligt, lägenheternas originalinredning bevaras. 
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Bild 5 Västra delen – Befintligt bostadshus 

 

Utanför planområdet Planområdet gränsar i väst mot befintlig villabebyggelse. I söder finns Salberga-
området med offentlig service. I norr ligger bostadsbebyggelse samt Återvin-
ningsvaruhuset med försäljning av återvinningsvaror. 

Planerad bebyggelse Den nya radhusbebyggelsen i två våningar, med ca 25 st lägenheter, bygger vidare 
på strukturen som finns i det befintliga bostadsområdet.  
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De fyra nya punkthusen, i fyra till fem våningar, med ca 70 st lägenheter, på den 
öppna delen i öster och ger karaktär och stadga i mötet med korsningen mellan 
Josefsdalsvägen och Silvermyntsgatan.  

 

 
 
 
 

Offentlig service I de närmsta omgivningarna finns vårdcentral, låg- och mellanstadieskola och 
sporthall. Äldreboende och förskola finns inom 1 km avstånd i riktning mot 
centrum. 

Kommersiell service Det är ca 1,5 km till centrala Sala med ett kommersiellt serviceutbud. Livsme-
delsbutik finns ca 800 m söder om planområdet. 

Tillgänglighet Planområdet är relativt plant med god framkomlighet för rörelsehindrade. Bo-
städerna nås i markplan alternativt med hiss. Radhusen förbereds för eventuell 
framtida hiss. Parkering planeras ske i bostadens närhet. 

Strandskydd Strandskydd 25 m gäller i området och marken inom den gränsen får ej bebyggas 
i det kommande detaljplaneförslaget. 

Strandskyddet avses ej påverkas, ingen bebyggelse planeras närmare än 25 m från 
bäcken.. 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. Möjligen kan något mindre avsnitt iordningstäl-
las för att boende ska kunna vistas i bäckens närhet. Detta ska studeras i planar-
betet. 

Trygghetsaspekter Bebyggelsen kommer att utformas så att god belysning och uppsikt med fria 
siktlinjer eftersträvas. I samband med detaljprojekteringen av de olika bostäderna 
bör om möjligt Polismyndighetens riktlinjer och råd för tryggare bostadsmiljöer 
som anges i ”BOTRYGG 01” tillämpas. 
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Utemiljö, lek och rekreat-
ion 

Området har ett attraktivt läge med närhet till centrum och järnvägsstationen. 
Den parkliknande karaktären tillsammans med den vackra bäcken som letar sig 
fram i området ger förutsättningar för en god boendemiljö. 

Ytor för lek anordnas i anslutning till den nya bebyggelsen. Befintlig natur kom-
mer att finnas som en tillgång i den absoluta närmiljön. 

För att uteplats ska kunna anordnas där maxnivåerna inte överstiger 70 dB(A) 
måste gemensamma uteplatsen placeras på södra sidan om byggnaden närmast 
järnvägen och på norra sidan om övriga byggnader utmed Josefsdalsvägen. Ute-
platser kan med fördel lokaliseras så att planerad nybyggnad skärmar av buller (se 
exempel på lokalisering nedan). Uteplatser/balkonger på bullrig sida utgör där-
med ett komplement. Bestämmelse om bullerskyddade uteplatser finns med i 
plankartan. I bygglovhanteringen kontrolleras att bullerskyddade uteplatser till-
skapas. 

 

 

Delar av planområdet kommer att lämnas orörda och bevara sin karaktär av na-
turmiljö. Josefsdalsbäcken som gränsar i norr till planområdet, lämnas i princip 
orörd och finns tillgänglig för allmänheten även fortsättningsvis. Bäcken leder 
sedan vidare till dammarna i stadsparken. 

Planerad bebyggelse gör intrång i området där odling sker. Dessa ytor bör kunna 
ersättas med nya i området då området anses vara lågexploaterat med god tillgång 
på odlingsbar mark. 
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Vattenområden 
 

 
Josefsdalsbäcken avgränsar detaljplaneområdet i norr. 

Fornlämningar 
 

 Det finns inga kända fornminnen inom de delar som är aktuella för bebyggelse. 

Direkt norr om planområdet finns en fast fornlämning i form av en slaggföre-
komst och mindre husgrund, Sala stad 217:1. Slaggen har bedömts ligga på ur-
sprunglig plats och eventuellt utgöra rester av Väsby hytta. Detta indikerar att det 
inom planområdet kan finnas ytterligare fornlämningar av liknande karaktär, som 
ej är synliga ovan mark. Planområdet kan även beröra Väsbys medeltida bytomt, 
vars exakta läge inte är känt. En särskild arkeologisk utredning avses tas fram 
under våren 2006 för att fastställa om det finns fornlämningar inom planområ-
det. Utredningen ska vara klar och eventuella åtgärder vidtagna innan detaljpla-
nen antas. 

Gator och trafik 
 

Gatunät Trafikmatningen av den nya bebyggelsen är tänkt att ske från Josefsdalsvägen 
och Videgatan.  

En ny tillfart/förbindelse planeras från Josefsdalsvägen genom planområdet till 
fastigheten Kristina 4:241 som ligger på andra sidan bäcken. Detta är en konse-
kvens av att en planskild korsning för Silvermyntsgatan och järnvägsspåret plane-
ras. 

Silvermyntsgatans läge kan komma att justeras något i samband med en ombygg-
nad av plankorsningen med järnvägen till en planskild korsning. Planerad bebyg-
gelse intill Silvermyntsgatan bör därför ej lokaliseras för nära gatan.  

I dagsläget trafikeras Josefsdalsvägen av 2500 fordon/årsmedeldygn och Silver-
myntsgatan av 6000 f/åmd. 

För att åstadkomma en säker övergång för gång- och cykeltrafikanter bör hastig-
hetsdämpande åtgärder för Josefsdalsvägen utföras så att den verkliga hastighet-
en på gatan sänks till 30 km/h. 

Minst en hastighetsdämpande åtgärd planeras på Josefsdalsvägen. Vid denna 
hastighetsdämpande åtgärd ska även gång- och cykeltrafikanter kunna passera 
gatan på ett trafiksäkert sätt. 

Gång-, cykel- och moped-
trafik 

GC-väg finns på Josefsdalsvägens södra sida. Vägen leder in till Sala centrum via 
stadsparken. Ett nytt övergångsställe utanför planområdet i anslutning till viadukt 
och korsningen Josefsdalsvägen/ Silvermyntsgatan är önskvärd för att underlätta 
för GC-trafiken från och till planområdet. 

Kollektivtrafik Väsbygatan och Silvermyntsgatan trafikeras av Silverlinjen. Närmaste busshåll-
plats ligger i söder, i anslutning till planområdet. 

 Järnvägsstationen ligger ca 1 km öster om planområdet. 
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Parkering Parkering kommer anordnas inom bostadsområdet. Utfart kommer att ske på 
Videgatan samt Josefsdalsvägen. 

Störningar och risk-
frågor 

 

Markanvändning Förslaget innebär en förändrad användning av marken i området. Mark som idag 
används för rekreation tas delvis i anspråk och kvarvarande fria ytor nyttjas in-
tensivare. 

Buller En bullerutredning, daterad 2006-06-20, har tagits fram av Ingemansson Techno-
logy AB under november 2005. Utredningen har föranlett speciella planbestäm-
melser i plankartan. Med plankartans bestämmelser (se nedan) uppfylls målet 55 
dBA vid samtliga fasader samt kravet på bullerskyddade uteplatser. Samtliga bo-
städer inom planområdet 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 kom
 plement. 

 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. 

 a - Bygglov får ej ges för bostad innan bullerskydd kommit till stånd. 

För att åstadkomma en säker övergång för gång- och cykeltrafikanter bör hastig-
hetsdämpande åtgärder för Josefsdalsvägen utföras så att den verkliga hastighet-
en på gatan sänks till 30 km/h vilket dessutom bidrar till att minska trafikbullret. 

Förorenad mark 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-
umhalter mellan 1-5 mg/kg. Halterna överskrider Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för ”känslig markanvändning”, bostadsändamål. Med hänvisning till 
ovan krävs ytterligare provtagning inom planområdet. Resultatet av provtagning-
en ska sedan ligga till grund för eventuella åtgärder. 

Radon Kommunens radonriskkarta, från 1995, visar att planområdet ligger inom nor-
malriskområde för radon. 
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Översvämningsrisk Plushöjden för bäcken är cirka 50 meter och närmast omgivande kanter sluttar 
relativt brant upp mot 52 till 53 meter på planområdets sida. Norra sidan av 
stranden har däremot en flackare lutning. 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp Området ansluts till det kommunala VA-nätet. Dagvatten tas om hand lokalt.  
Eventuell sedimentering måste ske inom planområdet innan dagvattnet leds ut i 
Josefsdalsbäcken. Befintlig avloppsledning korsar planområdet i öst-västlig rikt-
ning flyttas i östra delen av planområdet. för att möjliggöra bebyggelse. Ledning-
en får ett U-område i den kommande detaljplanen. 

Värme De fyra befintliga bostadshusen är idag anslutna till fjärrvärmesystemet. När 
området är utbyggt kommer det att förses med bergvärme alternativt fjärrvärme. 

El Området ansluts till befintligt elnät. En ny transformatorstation planeras söder 
om Josefsdalsvägen, på Salbergaområdet. 

Avfall Sophus avses uppföras, ett i östra och ett i västra delen, med god tillgänglighet 
för sopbil. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 Lisa Trobeck, Miljöingenjör, miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

Leif Berggren, Byggnadsvårdsingenjör, inventering av befintlig bebyggelse 

Björn Sjölund, Stadsarkitekt, utformning av ny bebyggelse 

 
 
 
 
 
Thomas Blom Håkan Svärd 
Arkitekt 
Bjerking AB  

Planarkitekt 
Sala kommun 

 


