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Finansiering av dagvatten utredning på Fridhem 

INLEDNING 

D nr 

I dialog med en exploatör för en etablering av verksamhet på Fridhemsområdet har 
behovet av dagvattenutredning och investeringar i dagvattenlösningar uppkommit. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2012/283/1, skrivelse från tekniska kontoret 

Lisa Granström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos yrkande. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Hanna Westman (SBÄ) deltar ej i beslutet. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

9 (25) 
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BESLUT 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
Lisa Granström , SALA KOMMUN · 

l,ommunstvrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ink. 2012 l 8 

BESLUT 

Förslag till beslut om finansiering dagvattenutredning på Fridhem 
l dialog med en exploatör för en etablering av verksamhet på Fridhems området har 
behovet av dagvattenutredning och investeringar i dagvattenlösningar uppkommit. 

Genom Fridhem går en vattendelare för dagvatten vilket innebär att västra delen av 
Fridhem avvattnas till Sagån och från östra delen sker avvattningen till 
lsätrabäcken. !sätra bäcken är redan idag hårt belastat, både miljö- och kapacitets 
mässigt. Delar av östra Fridhem har återkommande problem med översvämningar i 
fastigheterna. Översvämningar sker även idag på Uppsalavägen på grund av 
kapacitetsbrist i lsätrabäcken. l sätrabäcken har idag statusbedömts som vattendrag 
med dålig ekologisk status, enligt Vattenmyndigheten, vilket kräver stora insatser 
för att till2021 uppnå god status. 

Ytterligare exploatering på östra Fridhem, vilket innebär ökade dagvattenflöden, 
kräver en detaljerad dagvattenutredning och därefter investeringar för att lösa 
dagvattenfrågan i området. Tekniska kontoret har gjort ett preliminärt grovt 
åtgärdsförslag ink! kalkyl. Det krävs dock att dagvattenfrågan för östra Fridhem 
utreds och projekteras av konsult. 

Utredningen och investeringen är ej upptagen i budgeten för 2012 eller 2013. Därför 
behöver medel för projektering och byggnation anslås. 

Kostnaderna för investeringen presenteras efter projektering och 
kostnadsberäkning, varefter ärendet lyfts till Kommunstyrelsen för beslut om 
investering. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att uppdra till Tekniska kontoret att 
projektera för gata och vändplan i samband med exploatering. Gatan och 
vändplansuppdraget kommer genomföras gemensamt med nu föreslagen utredning 
och projektering. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Att uppdra till tekniska förvaltningen att utreda och projektera dagvattenlösning för 
östra Fridhem. 

Att anslå budget, utifrån inlämnad offert från konsult, för utredning och projektering 
av dagvattenlösning för östra Fridhem. 

SAlAKOMMUN 
Tekniska förvaltningen 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-185 56 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

lisa Granström 
Enhetschef Samhällstekniska enheten 

lisa.Granstrom@sala.se 
Direkt: 0224-552 51 



TIDPLAN 

Projektering gata, VA-utredning och VA-projektering. Sala kommun 2012·12-17 
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