
Kommande åtgärder

Nästa område som planeras för miljöåtgärd är 
området vid Sala Bly och hyttan.

Parallellt med att vi åtgärdar 
södra infartsvägen pågår plane-
ring för åtgärder vid Sala Bly och 
hyttan i dialog med fastighets-
ägarna på området. I samband 
med projekteringen genomförs 
geotekniska undersökningar på 
området.

Miljöåtgärder vid Sala Bly och 
hyttan planeras påbörjas när söd-
ra infartsvägen är färdigställd.

Nu inleder vi åtgärder vid södra infartsvägen till gruvan

Åtgärderna inleds vid södra infartsvägen i anslutning till Västeråsleden. Foto: Ulrika Larson 

Den 31 oktober inleder Sala kommun miljöåtgärder vid södra infarten 
till Sala Silvergruva. Arbetet kommer att ske etappvis med start vid in-
fartsvägen i anslutning till Västeråsleden. Vi stänger av trafiken för den 
del av vägen som vi arbetar med. På projektets webbsida www.sala.se/
miljo.gruvanpraman får du information om vilken del av vägen som är 
avstängd för tillfället. 

Innan projektet kan påbörja entreprenadarbetena genomför SAU (So-
cietas Archaeologica Upsaliensis) en arkeologisk undersökning av väg-
området i höjd med gruvbyn. Därefter kommer vägen att jämnas till och 
asfalteras. Som ett sista steg blandas (vältas)  grus in i asfalten för att ge 
vägen mer karaktär av en vanlig grusväg. I samband med att  vägen åtgär-
das kommer vi att gräva om vägdikena och avverka träd som står i direkt 
anslutning till vägen. De massor som 
grävs bort transporteras med lastbil 
med täckta flak till en deponi för far-
ligt avfall.

Täckningen som utförs vid södra in-
fartsvägen genomförs för att förhin-
dra att förorenat material på vägen 
dammar upp så att människor och 
djur exponeras för föroreningar som 
har uppkommit under gruvans verk-
samhet.   
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Sista sträckan av södra infartsvägen som åt-
gärdas är delen vid gästgiveriet och Drottning 
Christinas schakt. Foto: Ulrika Larson

Sala Bly och hyttan sett från Drottning Christi-
nas väg. Foto: Ulrika Larson
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Vill du veta mer om projektet?
Om du har missat något av de tidigare nyhetsbreven 
kan du gå in och läsa dem på projektets webbsida. 
Nyhetsbreven finns också på Sala Turistbyrå och på 
Sala Bibliotek. 

Kontakta oss på e-post: miljo.gruvanpraman@sala.se 
om du vill få nyhetsbrevet via mejl.

Vill du boka studiebesök, ställa frågor om projektet 
och  ge oss feedback är du alltid välkommen att kon-
takta oss på e-post: miljo.gruvanpraman@sala.se 

Följ projektet på:
www.sala.se/miljo.gruvanpraman 
www.facebook.com/samhallsbyggnadsalakommun

Fas 1 (2019-2022) Fas 2 (2023-2024)

Förberedelser och 
åtgärder: projektet 
genomför kultur- och 
miljöundersökningar 
inför start av åtgärder.  
Åtgärder genomförs 
vid nedre parkering-
en, vandrarhemmet, 
centrala gruvområdet 
och södra infarten till 
Silvergruvan. Projek-
tering för Sala Bly och 
hyttan startar i fas 1 
och arbetet färdig-
ställs under fas 2.

Åtgärder, utredningar, sam-
råd och ansökan tillstånd: 
miljöåtgärder vid Sala Silver-
gruva fortsätter vid Sala Bly 
och hyttan, övre krossplan 
och hjulhuset, parkeringsy-
tan vid gruvkontoret, nedre 
bussparkeringen, aftersanden 
och slaggvarpen. Provtagning 
av upplagda muddermas-
sor genomförs längs med 
Pråmån. Projektet provtar 
bottensediment i Pråmån. 
Metod för rening av vattnet 
som rinner från Gruvan till 
Pråmån utreds. Kommunen 
genomför samråd och lämnar 
in ansökan om tillstånd för 
åtgärd i Pråmån. 

Miljöåtgärder vid
Pråmån: om Mark- 
och miljödomstolen 
beviljat tillstånd 
genomför vi planera-
de åtgärder avseende 
upplagda muddermas-
sor på sidan av Pråmån 
samt föreslagen 
muddring. En renings-
anläggning för att ta 
bort tungmetaller 
installeras i övre delen 
av Pråmån.

Projektet slutförs: 
efterföljande egen-
kontroll (provtag-
ning) genomförs 
efter det att åtgär-
derna har avslutats. 
Kommunen utvärde-
rar projektet gör en 
och slutredovisning 
till Länsstyrelsen 
och Naturvårds-
verket. Projektet 
avslutas.

Tidplan och planerade åtgärder

Fas 3 (2026-2027) Fas 4 (2028)

Information om projektet på 
Salamässan. Foto: Robert Österlind

Många besökare vid Salamässan
Den 26-28 augusti arrangerades återigen Salamässan 
efter ett uppehåll under 
coronaperioden. Det var 
en välbesökt mässa. Re-
presentanter från projek-
tet fanns på plats för att 
berätta om de miljöåtgär-
der vi utför och planerar 
vid Sala Silvergruva och 
Pråmån. 

Stort tack till alla er mäss-
besökare som kom förbi 
vår monter, ställde frågor 
och delade med er av era 
synpunkter om projektet.

Under november kommer ett informationsmöte att hållas vid Sala Silvergruva där projektet informerar om 
pågående åtgärder och planerade åtgärder vid området Sala Bly och hyttan. En separat inbjudan till mötet 
kommer att gå ut till särskilt berörda. Om du vill få information eller inbjudan till mötet kontakta oss på 
miljo.gruvanpraman@sala.se.

Paus för att invänta tillstånd för vattenverksam
het 
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