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Kommunstyrelsens ledningsutskott

Brandvattenförsörjning av trähuskvarteren i centrala Sala

BAKGRUND

Räddningstjänsten fick den  2018-10—23  (KSLU  § 224/2018) i uppdrag av lednings-

utskottet att undersöka och kostnadsberäkna möjligheterna att återställa det ur-

sprungliga vattenflödet från Ekeby damm till branddammen under Stora Torget i

Sala. Detta skulle sedan redovisas på ledningsutskottet den  9  april  2019.

Efter att räddningstjänsten påbörjat planeringen med att utreda ovan nämnda förut-

sättningar framkom det att räddningstjänstens kompetens att bedöma, beställa och

kostnadsuppskatta ett sådant arbete inte var möjlig på egen hand.

Räddningstjänsten kontaktade samhällstekniska enheten för hjälp med att utföra

detta uppdrag. Efter en visuell inspektion av en mindre del av vattenledningssyste—

met bedömdes det att en slamsugning utav en brunn, samt filmning utav kanalen i

sin helhet behöver utföras för att kunna bedöma omfattningen utav nödvändiga åt-

gärder för återställning av tegelkanalens funktion.

I en skrivelse upprättad  2018-02-12  framkom det att tekniska kontoret tidigare ut-

fört mätningar av grundvattennivån kring torget och troligen är tegelkanalen en del

i att bevara grundvattnet på en konstant nivå.

Sola _ redovisning av resultattlocx

Rekommendationen av skrivelsen är att detta gamla system måste bevaras för en

stabilisering utav grundvattennivån.

DISKUSSION

Efter att räddningstjänsten tagit del av skrivelsen daterad  2018-02-12 samt  under-

sökt omfattningen av vad en restaurering av tegelkanalen skulle medföra bedömer

vi att det ligger utanför vårat kompetensområde. Det framkom även att delar av te-

gelkanalen är ersatta med en, för brandvatten, otillräcklig dimension så är huvudfrå-

gan för tegelkanalen grundvattenförsörjning.
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Det bästa är att denna utredning drivs av en enhet som är mer lämplig att bedöma,

beställa och utföra lämpliga åtgärder gällande ledningar i mark.
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SLUTSATS

För att säkerställa om tegelkanalen spelar en viktig roll för stabilisering av grund-

vattennivån kring Stora torget i Sala bör utredningen fortgå av en mer lämplig utfö-

rare än räddningstjänsten. Då det kan finnas delar av tegelkanalen som skulle kunna

användas som brandvattenförsörjning eller om en utredning kommer fram till att en

större åtgärd krävs för att öka tillflödet i sin helhet, är räddningstjänsten behjälplig i

den mån kompetens finns.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att undersöka vattenflödet mellan Ekeby

damm och Stora torget i Sala för att säkerställa grundvattenförsörjningen samt över-

siktligt bedöma om brandvattenförsörjning är möjlig på hela eller delar av tegelka-

nalen.
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