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Förslag till beslut: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 
 
att   överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt bilaga 1 
 
 

Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör uppförandet av fyra nya kvarter med cirka 400 nya bostäder och 8 000 
kvm verksamheter, inklusive utökad dagligvaruhandel. Planen omfattar även befintlig 
vårdcentral samt ett nytt centralt torg. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att miljö- och 
hälsoskyddsaspekterna har beskrivits och hanterats på ett bra sätt i både planbeskrivning och 
plankarta. Nämnden ser särskilt positivt på att dagvattenhanteringen har beskrivits väl och fått 
avsatt mark i form av platsbestämmelser i plankartan. 
 

Ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse, kommersiell och offentlig 
service samt att till skapa ett nytt torg. Torget planeras utgöra den mest centrala platsen i 
Östra Sala backe som en viktig målpunkt och en handels- och mötesplats i den nya 
stadsstrukturen som växer fram i området. Området ska fungera som ett lokalt centrum för 
hela Östra Sala backe och de befintliga områdena Sala backe och Årsta. Det nuvarande 
centrumet byggs till och förlängs västerut för att därigenom möta Fyrislundsgatan och ansluta 
till den planerade bebyggelsen på det tidigare kraftledningsstråket i Östra Sala backe etapp 2.  
 
Ett planprogram för Östra Sala backe godkändes av Kommunstyrelsen 12 januari 2011 och 
fungerar som ett underlag för detaljplanearbete och genomförandeåtgärder i övrigt i 
planområdet. Enligt programmet är visionen för Östra Sala backe att skapa en sammanhållen 
stadsstruktur som kopplar ihop Sala backe och Årsta.  
 



2 (4) 

Bebyggelsen inom planområdet utgörs idag av en vårdcentral i tre våningar uppförd i gult 
tegel och i övrigt består planområdet av gräsytor, lokalgator och parkeringsplatser. 
Planområdet avgränsas av Fyrislundsgatan i väster och öster om planområdet tar det befintliga 
Årsta centrum vid. 
 
Detaljplanen möjliggör uppförandet av fyra kvarter med bostäder och verksamheter samt ett 
nytt centralt torg. Planen omfattar också den befintliga vårdcentralen som föreslås behålla sin 
användning. Området planeras för en tät och varierad stadsbebyggelse med byggnader mellan 
fyra och sju våningar samt ett högre hus om 13 våningar. 
 
Dagvatten 
I och med att detaljplanen genomförs kommer ytanvändningen i området att förändras. 
Hårdgjorda ytor och gräsytor kommer exempelvis att ersättas av takytor och gårdsytor och 
detta påverkar storleken på utflödet av dagvatten som når stadens dagvattenledningar. 
Dagvattenflödet från ny kvartersmark regleras med en bestämmelse i plankartan, i syfte att 
inte öka belastningen på dagvattennätet. Bestämmelsen innebär att åtgärder för fördröjning av 
minst fem liter dagvatten per kvadratmeter fastighetsyta möjliggörs. Dagvattnet från gatumark 
som idag släpps direkt till dagvattenledningar kommer i och med detta i större mån att 
fördröjas och renas innan det når dagvattennätet, vilket är en positiv konsekvens för 
recipienten Fyrisån. 
 
n1              I anslutning till parkeringsplatsen norr om områdets vårdcentral möjliggör planen att 
           fördröjningsmagasin för dagvatten anläggs. Detta regleras med bestämmelsen n1 i 
           plankarta. 
 
I detaljplanen markeras förgårdsmark inom kvarteren med prickmark vilket innebär att de inte 
får bebyggas men föreslås användas för dagvattenhantering. Dagvattenutredningen som gjorts 
förordar att rening och fördröjning av dagvatten sker i nedsänkta Rain gardens/biofilter på 
förgårdsmark. Omhändertagandet av dagvatten bedöms inte medföra en försämrad möjlighet 
för recipienten Fyrisån att uppnå miljökvalitetsnormerna. Åtgärderna överensstämmer bra 
med strategierna om bland annat lokalt omhändertagande som kommunens dagvattenprogram 
förordar. 
 
I samband med detaljprojekteringen för kvartersmark ska höjdsättningen av marken utföras så 
att dagvatten från tak och innergårdar avleds via rörmagasin och vidare till befintligt 
dagvattennät. Vid höjdsättning krävs även att hänsyn tas till större regnmängder än det med 
återkomsttid på 10 år. I samband med bygglovsprocessen ska samråd ske med kommunal VA-
huvudman. Då kan andra lösningar för fördröjning av dagvatten än magasin, liksom 
gemensamma lösningar inom varje kvarter, prövas under förutsättning att flödet inte blir 
större än det som angivits ovan. Förvaltningen anser att föreslagen dagvattenhantering är bra. 
Det är viktigt att säkerställa att de föreslagna åtgärderna genomförs och att det skapas robusta 
förutsättningar för skötsel och underhåll av anläggningarna. 
 
Buller 
Den ekvivalenta ljudnivån för bostadsbebyggelsen längs befintliga lokalgator inom Östra Sala 
backe ligger idag mellan 56–60 dB(A). Längs Fyrislundsgatan är ljudnivåerna högre. En 
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bullerutredning har gjorts som visar att den föreslagna bebyggelsen är utsatt för buller från 
vägtrafik främst från Fyrislundsgatan. 
 
Bullerutredningen som togs fram 12 januari 2016 visar att fasader mot Fyrislundsgatan samt 
Sparrisgatan och den södra lokalgatan får ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA. Planlösning 
bör här utformas så att minst hälften av bostadsrummen placeras mot bullerskyddad sida. Som 
komplement kan lokala bullerskydd på balkonger anordnas. Det går att anordna en gemensam 
uteplats på innergården som klarar 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå, 
vilket är en acceptabel nivå enligt Boverkets allmänna råd 2008:1. 
 
Markföroreningar 
Då området öster om Fyrislundsgatan tidigare utgjordes av handelsträdgårdar finns risk för 
markföroreningar. Om markföroreningar påträffas ska dessa rapporteras till 
tillsynsmyndigheten. En bestämmelse i plankartan anger att startbesked inte ges innan 
eventuella markföroreningar avhjälpts och marken uppfyller kraven för känslig 
markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.  
 
Luft 
De luftkvalitetsberäkningar som gjorts visar att det inte finns risk för överskridande av 
miljökvalitetsnorm (MKN) för vare sig för årsmedelvärdet eller för 90 percentilen för 
dygnsmedelvärdet för partiklar. Vad gäller miljömålet, Frisk luft, så överskrids gränsvärdena 
mitt på själva Fyrislundsgatan men föroreningarna sprids inte in i bostadskvarteren. Detta 
gäller både om trafikmängden blir 22 000 f/d, eller det önskvärda ca11 000 f/d (den 
trafikmängd som förväntas uppnås genom åtgärder). 
 
Kvävedioxidhalten har uppskattats vid de punkter, där PM10 uppvisade högst halter. Vid 
jämförelse mellan uppskattade kvävedioxidhalter och gällande normer och mål, så överskrids 
varken MKN eller gränsvärdena för miljömålet Frisk luft i de punkterna. Därför antas att det 
inte kommer ske överskridanden av kvävedioxid inom beräkningsområdet. 
 
 
 
 
Anna Axelsson 
miljödirektör 
 

Bilagor 
1. Yttrande över detaljplan för Årsta torg, samråd 
2. Plankarta för Årsta torg 
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Yttrande över detaljplan för Årsta torg, samråd 
Remiss från plan- och byggnadsnämnden, dnr. 2015-003611 Remisstid: 2 september 2016  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att miljö- och hälsoskyddsaspekterna har beskrivits 
och hanterats på ett bra sätt i både planbeskrivning och plankarta. 
 
Nämnden ser positivt på att dagvattenhanteringen har beskrivits väl och fått avsatt mark i 
form av platsbestämmelser i plankartan.  
 
Nämnden tillstyrker fortsatt handläggning av planen. 
 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
 
Bengt Fladvad Anna Axelsson 
ordförande  miljödirektör 
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